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A APDSI, através do seu Grupo de Missão “Inteligência Artificial” organizou a 

Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas”, a 12 de 

fevereiro, no Auditório do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. 

 

Carlos Catalão, do Conselho de Administração da Ciência Viva, a “casa da cultura 

científica e tecnológica”, como lhe chamou, acredita que estamos a viver uma 

mudança de paradigma na relação entre pessoas e máquinas, na medida em que 

“agora são elas [as máquinas] que estão a aprender a serem trabalhadas por nós”. 

O desafio atual é perceber como é que nós podemos mudar o mundo de forma a que 

os computadores estejam totalmente ao serviço da dignidade humana, não se 

podendo ignorar as questões de ética, a par das questões relacionadas com a 

educação. Na Ciência Viva o trabalho está a ser feito com jovens alunos do secundário 

(em estágios sobre temas da Inteligência Artificial) e com os professores. 
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Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, agradeceu ao grupo de 

missão “Inteligência Artificial” pela organização deste encontro e a João Catarino 

Tavares, Vogal da Direção da APDSI responsável por esta área. A Professora 

manifestou a sua preocupação perante um dos perigos da Inteligência Artificial (IA): 

tornarmo-nos irrelevantes, “porque a tecnologia assente na IA muda muito e isso 

altera a nossa realidade em breves instantes”, enquanto acrescenta que a APDSI 

pretende ser inclusiva, segura e continuar a trabalhar para a sociedade na promoção e 

difusão da transformação e transição digital. 

Na sessão de abertura também participou o Secretário de Estado para a Transição 

Digital, André de Aragão Azevedo, que considera que pela primeira vez na História 

temos acesso a dimensões muito relevantes de informação e a uma capacidade 

computacional para processar essa informação nunca vista. A combinação destes dois 

fatores faz com que tenhamos condições particulares para aproveitarmos o lado 

positivo da IA. 

Os Estados Unidos, a China e a Europa têm a Inteligência Artificial como aposta em 

termos de modelo económico de futuro e em Portugal também temos, segundo o 

Secretário de Estado, consciência da sua relevância ao serviço dos cidadãos e 

empresas, assinalada num documento do ano passado, da autoria do Professor Alípio 

Jorge, que já refere a adoção de uma estratégia para Portugal em articulação com a 

União Europeia (UE). “Este documento é uma sólida base de trabalho. Mais do que 

estratégias, precisamos de planos de ação e identificação de fontes de investimento e 

monitorização de programas de IA que têm de ser transparentes desde o início do 

processo evolutivo”, sublinha. 

 

Pessoas e empresas têm de se adaptar progressivamente a esta nova realidade e tirar 

partido dela. Na Administração Pública, a IA abre novas oportunidades de 

relacionamento com o cidadão e de aproveitamento de um conhecimento ativo de 

informação de que o Estado é detentor. 

 



Conclusões da APDSI sobre a Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas” 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 3 

Capacitar pessoas passa pelas qualificações obtidas no Ensino Superior (Portugal lidera 

nesta linha estratégica). A IA é uma fonte de financiamento já assumida pela UE e uma 

estratégia de transformação do tecido empresarial: “muitas empresas estão a iniciar 

esse processo, mas têm de ter mecanismos financeiros e de formação dos seus 

recursos humanos”. 

Outro aspeto destacado pelo Secretário de Estado enquanto novidade positiva 

associada ao crescimento da IA, é uma maior deslocação de empresas para o interior 

do país, enquanto mecanismo de valorização económica e coesão territorial. As 

empresas de IA serão apoiadas e incentivadas a irem para o interior do país, embora 

com recursos humanos qualificados, seja em novas contratações, seja na 

requalificação de quadros atuais. “Esta nova tecnologia implica mais investimento e 

transformação”, antecipa. 

Automatização e simplificação de serviços, uma melhoria na interação com o Estado e 

processos que potenciem a extração de conhecimento e valor, são esperados com o 

desenvolvimento da Inteligência Artificial, sendo sempre importante valorizar a cultura 

de dados abertos by default e by design. 

 

Regulação, privacidade e segurança são três dimensões que constituem desafios 

sociais e éticos em que a adoção da IA vai suscitar preocupação. “Do ponto de vista 

regulatório, temos de ter um pensamento estruturado. A IA tem de ser regulada, 

sólida e ética de acordo com os valores do país de forma sustentável e responsável”, 

concluiu André de Aragão Azevedo. 

 

Arlindo Oliveira, Professor e ex-Presidente do Instituto Superior Técnico da 

Universidade de Lisboa, Keynote Speaker do bloco intitulado “Inteligência Artificial, 

Uma Visão Atual”, começou por explicar que a IA não é, em termos globais, muito 

nova. Desde a revolução industrial que as inovações tecnológicas já trouxeram a 

substituição do Homem e dos animais pelas máquinas e agora a IA vem substituir a 

inteligência e o desempenho intelectual humanos. Na terceira revolução industrial 
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muitos computadores vieram substituir o trabalho humano, mas a IA tem estado 

presente desde que se inventou o computador, mais que não seja porque veio 

substituir tarefas como fazer contas. 

Porque é que agora está a despertar tanto interesse e entusiasmo? Porque a IA 

desenvolveu muitas soluções que usamos no dia a dia. O Google Maps ou a forma 

como os horários de comboios e aviões estão distribuídos de forma funcional, são 

exemplo disso. “A meu ver tem a ver com a resiliência do Paradoxo de Moravec que 

constatou que algo que é simples para nós, os sistemas de IA não conseguem realizar 

com facilidade e vice-versa. Os teoremas matemáticos ou resolver um jogo de xadrez 

em segundos não é fácil para nós e os computadores fazem-nos exemplarmente. A 

descrição de uma fotografia ou de um frame de vídeo já é mais complexo”, descreveu 

Arlindo Oliveira. 

Todas as tecnologias (as mais tradicionais e outras que implicam otimização com 

tecnologias de deep learning) quando juntas a dados de várias fontes, têm potencial 

para a Inteligência Artificial. Google, Amazon, Microsoft e Facebook são exemplos 

disso com um enorme impacto económico. Vivemos no tempo de data science, ou 

seja, tudo o que implique relação com o cliente ou cidadão, exploração de dados, 

analytics e big data, quando explorado, traduz-se em valor económico. 

A Indústria 4.0 faz uma distribuição inteligente e integração de dados provenientes de 

áreas como a ciência, política, finanças, transportes, energia e segurança. 

A substituição dos Seres Humanos é muito falada e receada, mas já está a acontecer 

em algumas funções, como as desempenhadas num call center, na condução de 

veículos, assistentes pessoais, na área legal, na área do diagnóstico e tratamento de 

problemas de saúde. No ensino também se está a aprender de forma diferente, sem 

livros. Na área dos media, a escrita de artigos virá a ser feita pelos sistemas 

automáticos (no desporto e economia já acontece muito), bem como todos os 

sistemas de interação com o cidadão. Os cidadãos têm de ser educados nestas áreas 

para serem produtivos e criativos, porque estão a ser automatizados. Um maior 

desenvolvimento será baseado em ganhos de produtividade num quadro de maior 

segurança e inclusão dos cidadãos graças à IA. 
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No painel “A Inteligência Artificial na Administração Pública”, a APDSI procurou saber o 

que está a ser feito no Programa em Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na 

Administração Pública (AP), com os resultados a serem trazidos por José Júlio Alferes, 

Pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa. Este programa foi lançado em 2018 pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia integrado no Programa INCoDe.2030. O desafio 

consistia em ter parcerias entre unidades da Administração Pública e unidades 

ligadas ao Ensino Superior, num trabalho que pudesse ser de benefício para ambas 

as partes, tirando partido de casos de estudo da AP e melhorar a prestação de serviços 

ao cidadão, fazendo uso do know how existente nas universidades. 

Houve empenho e abertura de várias entidades na AP, que têm boas quantidades de 

dados, para usarem a IA em benefício dos seus serviços e para colaborar com as 

universidades. 

A DGEEC – Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência está envolvida em 

alguns destes projetos que estudam o desempenho dos estudantes em vários níveis de 

ensino e o motivo do abandono escolar. Os técnicos ajudam a trabalhar estes dados 

transformando-os em informação útil, à semelhança dos dados do SNS – Serviço 

Nacional de Saúde, para perceber que tipo de problemas surgem mais nas urgências e 

dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para previsão 

em fogos urbanos. 

 

A AP pode prestar um melhor serviço público fazendo um melhor aproveitamento da 

informação disponível, recorrendo à IA para recolher dados sobre o tráfego, dados de 

redes de distribuição de água e dados de satélite para melhor gestão de recursos 

agrícolas, como pragas e que culturas se dão melhor em determinados terrenos.  

 

A saúde é uma das áreas onde a IA entrou há mais tempo e onde existem mais padrões 

a estudar. Mais do que usar os dados, a AP pode aconselhar e decidir de forma a 

otimizar recursos, afirmou José Júlio Alferes. 
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O exemplo do SIGMA – chatbot do portal de serviços públicos ePortugal, foi trazido 

por André Lapa, da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), que o quer 

levar a ser “um motor de transformação digital em Portugal”. 

O ePortugal já disponibiliza serviços públicos online e agrega informação sobre a 

maioria dos serviços públicos disponibilizados pela AP. Tem cerca de 125 mil 

utilizadores registados e informação relativa a sete mil pontos de atendimentos. O 

SIGMA vive aqui e disponibiliza informação sobre serviços públicos, recorrendo a uma 

linguagem o mais próxima possível da humana. E também faz uma tarefa: inicia o 

processo de alteração de morada no cartão de cidadão através da chave móvel digital. 

Intenção e entidade são os dois desígnios no qual o SIGMA se baseia para ser 

produtivo. 

Por detrás deste serviço está um outro muito mais amplo e extenso: o catálogo de 

entidades e serviços, como pontos de atendimento e senhas de atendimento, ainda 

em desenvolvimento. 

Uma linguagem semântica harmonizada traduz-se num serviço mais funcional e pode 

conduzir a uma interoperabilidade ao nível europeu. Em breve poderão surgir apps 

irmãs do SIGMA. 

 

Na realidade dos municípios, a IA é uma perspetiva nova para a qual há poucos 

recursos humanos e uma longa linha de aprendizagem a percorrer por Portugal, diz 

João Tremoceiro. “Lisboa – os dados e a cidade” foi o mote da intervenção do Diretor 

do Centro de Gestão e Inteligência Urbana, da Câmara Municipal de Lisboa (CML). 

 

Partilhar os dados e torná-los acessíveis a todas as pessoas em tempo real, foi uma das 

grandes apostas da CML na plataforma de gestão inteligente de Lisboa. O centro 

operacional integrado é onde toda a gestão da Câmara está a ser feita a par de muitos 

serviços municipais. A plataforma é já um projeto a pensar nas smart cities. 
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A app Waze é uma das fornecedoras de dados usados pela Câmara Municipal de 

Lisboa, permitindo prever cenários e a tomada de medidas para melhoramento de 

situações complicadas, no trânsito, por exemplo. Estão integradas 182 camadas de 

informação na plataforma, todas georreferenciadas e interligadas, desde o trânsito, a 

obras, estacionamento, água, qualidade do ar e higiene urbana, para citar algumas. 

Combinadas, estas camadas de informação servem de apoio aos decisores. 

A inovação no setor público com recurso à IA foi alvo da perspetiva de Ana Rita 

Pereira, da Microsoft, que encara este novo avanço tecnológico como uma 

oportunidade de incorporação da IA ao serviço do cidadão, podendo ajudar a resolver 

questões que se colocam aos governos. Desafios na saúde, educação e 

sustentabilidade são os mais pertinentes, com problemáticas mais complexas, que a 

empresa encara como uma grande oportunidade. Exemplos disso são os trabalhos que 

estão a fazer na conjugação de esforços entre laboratórios de inovação, indústria e os 

dados do Governo. “Os mecanismos de cocriação vão levar-nos mais longe”, sustenta. 

Como exemplo, Ana Rita Pereira apresentou o caso do Governo belga que, com o IMEC 

- Interuniversity Microelectronics Centre - desenvolveu um projeto que controla a 

qualidade do ar, a intensidade de ruído e o tráfego. A iluminação na cidade de 

Antuérpia também está a ser monitorizada para adaptar a luz artificial à luz natural, 

permitindo que as luzes se acendam automaticamente em zonas com mais movimento 

ou, no inverso, reduzam em artérias residenciais. 

 

Nuno Alves, da Unipartner, trouxe-nos a experiência de utilização de IA no setor da 

Justiça, nomeadamente através do projeto IReNe. Se tem alguma questão sobre 

o Cartão de Cidadão… pergunte à Irene! Este é o lema do serviço disponível 24 horas 

por dia, logo a partir da página de entrada do site do Instituto de Registos e do 

Notariado (IRN), capaz de responder a dúvidas dos cidadãos sobre o Cartão de 

Cidadão, mas, principalmente, sugerir a melhor opção para quem precisa de renovar o 

documento de identificação, mediante casos em concreto. 

https://irn.justica.gov.pt/
https://irn.justica.gov.pt/
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Antes da chegada da IReNe a informação já existia, mas estava dispersa por muitos 

sítios, traduzindo-se numa experiência de desconforto para o cidadão que tinha de 

enfrentar longas filas. 

O primeiro contacto é meramente informativo, seguido de alguma conversa que 

permite saber a idade da pessoa, por exemplo, e finalmente permite tirar a senha para 

que o cidadão possa aguardar tranquilamente o momento certo para renovar o 

documento. 

 

Controlo e Monitorização de faturas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) usando 

Inteligência Artificial, foi a experiência partilhada por Ana Brandão e Mário Duarte, 

dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Ana Brandão falou sobre o 

uso da IA no controlo à fraude, desperdício e abuso no SNS, detetando e sinalizando 

potenciais situações. Tomemos por exemplo uma farmácia com receita eletrónica em 

que o SNS paga a sua parte depois de a farmácia enviar a fatura. Com a IA, os SPMS 

conferem ¼ do orçamento geral da saúde - 8 milhões de registos que cruzam diversos 

identificadores e métricas para detetar eventuais casos de fraude. 

Mário Duarte explicou que tudo começou com uma aprendizagem não supervisionada 

(dados indiferenciados), inicialmente com a recolha de dados de treino, criação e 

posterior aplicação de um modelo que permite detetar que farmácias se desviam do 

padrão (casos anormais). 

Este projeto permitiu tirar algumas conclusões com dados provenientes de fontes 

distintas e com formatações irregulares. A IA funciona bem se os dados 

inseridos/fornecidos estiverem corretos. 

 

O espaço de mesa redonda, dedicado ao tema “Visão Estratégica para a Inteligência 

Artificial na Administração Pública”, foi moderado por Miguel Brito Campos, Vogal 

da Direção da APDSI. 

Ernesto Costa, do Grupo de Coordenação da Estratégia Nacional de Inteligência 

Artificial, entende que há dois tipos de competências necessárias para um melhor 
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aproveitamento da IA que “não nos vai resolver todos os problemas que temos pela 

frente”. A IA está ligada ao deep learning que permite que as máquinas se tornem 

autónomas na aquisição de inteligência. 

Do ponto de vista académico, existem pessoas muito capazes e as universidades têm 

preparado muitos profissionais competentes que vieram posteriormente a criar as 

suas próprias empresas. O défice de competências está nas pessoas que já estão nas 

empresas. Ernesto Costa é da opinião que é preciso qualificar as novas gerações para 

desenvolverem o seu trabalho. “As empresas têm de estar sensíveis a isto, para 

entenderem as aplicações com que estão a trabalhar no dia a dia”. 

Pedro Viana, da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), admite que há 

um gap entre o real valor da IA e o que se perceciona. A AP, em muitos casos, não 

consegue aproveitar bem estas tecnologias assentes na IA; mas, por outro lado, a 

motivação do tecido universitário é diferente, embora não consiga transportar os seus 

modelos para a realidade, dando-lhes uma aplicação prática. 

Será que a IA está ao serviço dos cidadãos e das empresas? Manuel Dias, da 

Microsoft e do Grupo de Missão “Inteligência Artificial” da APDSI, descreve que 

atualmente o computador consegue fazer muitas tarefas com um sucesso aceitável 

na educação e na saúde. “Faz sentido aplicá-la nas empresas e assim podemos 

melhorar os seus serviços. Não temos de saber todos lidar com a IA, mas vai ser 

possível qualquer pessoa com formação básica conseguir interagir com os devices já 

disponíveis com IA”, prevê. 

António Portugal, do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Grupo de Missão 

“Inteligência Artificial” da APDSI, diz que o INE já está a multiplicar a capacidade 

racional do ser humano, disponibilizando muita informação na AP que já a utiliza em 

processos administrativos bem definidos. “Temos de a integrar no nosso modelo de 

negócio e confiar nela. Em 2020 haverá um recenseamento à população que nos vai 

pôr à prova”, afirmou. 

Francisco Tomé, coordenador do Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da 

Informação” da APDSI, analisou os riscos que a IA pode trazer para a AP. A transição 

digital da sociedade vai passar pela IA, mas não há futuro sem riscos, o que é 
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necessário minimizar. Boa parte dos riscos estão associados à partilha de dados, mas 

sem eles não alimentamos os algoritmos de que a IA necessita e é a qualidade desses 

dados que determina o quão longe vamos conseguir evoluir na IA. Existe o risco de 

termos dados falsos e contraditórios. A IA pode ajudar na sua análise e estruturação e 

até inferir conclusões com base na análise de dados. Outro risco é o facto de a AP não 

ter recursos humanos suficientes e com competências para lidar com esta nova 

linguagem, fundamental para se poder auditar e escrutinar mapas de decisão.  

A privacidade é outra questão muito importante e com riscos grandes na saúde e na 

justiça que têm de ter muito claro como os dados serão usados. Tem de haver a 

garantia de anonimato e não discriminação por parte dos algoritmos. Francisco Tomé 

antecipa, ainda, o risco de se automatizar tudo e não transformar nada e passar a ter 

uma “burocracia inteligente”. “Não adianta fazer com novos recursos algo que sempre 

se fez – têm de se alterar processos”, resume. 

 

Já na sessão de encerramento, Marco Vicente, Coordenador do Grupo de Missão 

“Inteligência Artificial” da APDSI, acrescentou ser de grande importância que haja 

transparência no modo e na qualidade com que esta tecnologia está a ser usada: 

“Temos de usá-la da forma certa. Temos de educar as pessoas e capacitá-las para esta 

mudança derivada desta tecnologia”. 

Finalmente, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, 

Alexandra Leitão, é da opinião que este tema não é consensual, mas que esta falta 

de consenso é incontornável “daí a importância deste evento para nos pôr a par das 

novidades”. 

Só os que se prepararem para o futuro podem beneficiar dele. Com machine learning 

conseguimos conhecer melhor as necessidades dos cidadãos e melhor ir ao encontro 

delas e exemplo disso é a IReNe. Há vários países onde os organismos públicos já usam 

IA para dar resposta a fraudes ou a pedidos de esclarecimento dos cidadãos e também 

Portugal poderá melhorar os serviços públicos desenhando respostas mais 

individualizadas e adaptadas às necessidades de cada cidadão, acredita a Ministra. 



Conclusões da APDSI sobre a Conferência “Inteligência Artificial ao serviço do Cidadão e das Empresas” 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 11 

“A IA não compete com a inteligência humana; é complementar, mas de grande 

importância”, afirmou. O Governo vai fazer, segundo partilhou na conferência da 

APDSI, um grande esforço de qualificação dos funcionários da AP. Já estão em 

execução 19 projetos em consórcio com instituições de ensino e pelo menos uma 

entidade da AP que pode partilhar os seus dados e, em parceria, fazê-los avançar rumo 

a uma solução mais inteligente. 

O Governo também pretende tornar a acessibilidade mais efetiva, estipular 

orientações éticas e definir um quadro legal que assegure privacidade enquadrada na 

utilização da IA. 

O evento contou com o apoio institucional da Ciência Viva e com o patrocínio 

da Microsoft Portugal. 

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos 

realizados por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a 

Segurança, os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, 

a Governação das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da 

Informação e as Competências digitais.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  

 

ASSOCIE-SE 

UURL | www.apdsi.pt  

email | secretariado@apdsi.pt 

http://www.cienciaviva.pt/home/
https://www.microsoft.com/pt-pt
http://www.apdsi.pt/
mailto:secretariado@apdsi.pt
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