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Realizações, promessas e perigos da IA

Para uma IA Benéfica

O que é a IA?
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Percecionar o ambiente acessível

Coligir e interpretar dados estruturados ou não

Derivar conhecimento dos dados

Aplicar raciocínio sobre esse conhecimento

Decidir tomar o que consideram ser a melhor Ação!

Pode aprender a adaptar o seu comportamento através da análise dos

resultados da suas ações no ambiente

IA- Inteligência Artificial
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O que há de novo na IA  ???

supercomputador, Summit, no Oak Ridge National Lab. 

area: 2 “courts” de  tennis, >27,000 GPUs. Aplica IA/ Deep Learning à 
previsão de alterações climáticas

 Grande poder computacional do HARDWARE

 BIG DATA (Petabytes  10 15….)

 DEEP LEARNING

Redes Neuronais Artificiais
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IA: Impacto Mediático

Algoritmos sofisticados e Aprendizagem Máquina

Deep Blue      
e     AlphaGo



IA: Impacto

Aplicações por todo o lado e a toda a hora:

 Facebook e Google decidem o que mostrar a cada utilizador
Empresas conhecem o perfil dos seus clientes 
Gestão inteligente de satélites
 Diagnósticos médicos com precisão
 Previsões de evolução Económica
Previsões: Será que TU cometerás um crime? TU serás bom naquele emprego?
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IA: Impacto
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IA: Impacto

Guohua Shen, Tomoyasu Horikawa, Kei Majima and  Yukiyasu Kamitani

ATR Computational Neuroscience Laboratories,

Kyoto University, Japan 

Detetar (alguns) pensamentos/imagens ….

“Reconstrução de imagens através da 
atividade cerebral”
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February 14, 2019 
Better Language Models and Their Implications 

OpenAI empresa não lucrativa investigando sobre o 

caminho para a “Artificial General Intelligence”

GPT-2 pode ser usado para:

 Assistentes IA de Escrita Automática

 Agentes dialogantes mais capazes

 Tradução automática

 Melhor reconhecimento de Voz

GPT-2 é um modelo de linguagem baseada em transformação com 1.5 *109

parametros, treinados em um dataset[ de 8 milhões de páginas web 

OU para propósitos Maliciosos, incluindo

 Geração de Artigos enganadores
 “impersonate” humanos online
 Automatizar a produção de conteudos falsos nos media sociais
 Automaizar a produção de  spam/phishing



 through the “Master Algorithm", by mining a “vast amount 
of patient data and drug data combined with knowledge 
mined from biomedical literature is how we will cure the 
cancer".

 If it exists, the Master Algorithm can derive all knowledge in 
the world—past, present, and future—from data. Inventing 
it would be one of the greatest advances in the history of 
science. P.D., TMA

IA: “Overselling”?



• IA “Human-like”?

Generalização

Aprendizagem

Transferência

do 

Conhecimento

O papel do Corpo na

emergência dos Sentimentos e 

Emoções sob investigação

Consciência
Senso

Comum
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IA a nível Humano?: “Roadmap”



OBJETIVO:

Maximizar os Benefícios da IA enquanto se Minimizam os seus Riscos.

Abordagem centrada-nos-Humanos (human-centric) é necessária!!

Atenção a grupos vulneráveis: Crianças, idosos, pacientes, deficientes e  minorias.
Atenção às assimetrias no poder ou na informação: entre Empregados-
Empregadores; Produtores- Consumidores …
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Q: Algoritmos de IA emergentes tornarão melhor a 
nossa vida ou não ?

 Otimismo: 

• Diagnósticos, auxílio a seniors, monitorização da saúde
pública pelo tratamento de dados massivos.

• Alteração dos sistemas de Educação pelos Tutores
inteligentes

• Automatização de muitas tarefas (condução …)

Pew Research Center , Dec 10, 2018

Artificial Intelligence and the Future of Humans

By Janna Anderson, Lee Rainie and Alex Luchsinger
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Q: Algoritmos de IA emergentes tornarão melhor a 
nossa vida ou não ?

Preocupações:

• Delegação dos humanos; perda de controlo das respetivas vidas

• Abuso dos (nossos) Dados: para o lucro ou para o poder

• Perda de Empregos: Perda massiva e ganhos menores para novos perfis

• Aumento da dependência; as capacidades humanas em vez de 
aumentarem, diminuem

• Caos/desordem: Cibercrime em toda a economia;

• Armas autónomas dos militares; informação deturpada para a guerra
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Q: Algoritmos de IA emergentes tornarão melhor a 
nossa vida ou não ?

 Sugestões:

• Cooperação: internacional. Controlo humano das redes digitais

• Valores: Responsabilidade social e ética da tecnologia; Regulamentação

(ex. Lei na Califórnia, 2019, proibindo a imitação enganosa de humanos (impersonate)

• Prioridade às Pessoas: Alteração de políticas para priveligiar os humanos na corrida 
com os robôs. Impor colaboração Humanos/IA



HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

DRAFT
ETHICS GUIDELINES

FOR TRUSTWORTHY AI
Working Document for 

stakeholders’ consultation
Brussels, 18 December 2018
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Princípios Éticos no contexto da IA e dos valores
correlacionados

Princípio da Beneficência (“DO GOOD”)

• Geração de prosperidade e criação de valor, 

• Na direção de sociedade justa e pacífica com igualdade de oportunidades;

 Princípio da NÃO Maleficência (“DO NO HARM”)

• Garantir a dignidade, integridade, liberdade, segurança no trabalho e na
sociedade

 Princípio da Autonomia

• Preservar a liberdade, não subordinação a ou coerção por Sistemas de IA

• Completa autodeterminação
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Princípios Éticos no contexto da IA e dos valores
correlacionados

Princípio da Justiça (“BE FAIR”)

• Imparcialidade para os indivíduos e grupos incluindo minorias,

 Princípio da Explicabilidade

• Garantir a Transparência da tecnologia

• Sistemas auditáveis, compreensíveis e inteligíveis aos humanos
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Preocupaçõs críticas levantadas pela IA

1. Identificação individual sem consentimento (reconhecimento de faces etc; sim para deteção 

de fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo…)

2. Camuflagem de sistemas de IA (robôs humanoides/androides tem de ser bem identificados)

3. Pontuação (scoring) normativa e generalizada de cidadãos (apesar do ensino, condução …)

4. LAWS- Sistemas Autónomos de Armas Letais (seleção e ataque de alvos)

5. Inteligência Artificial Geral e Consciente (a longo prazo)



• Recomendamos

A: a quem nos devemos dirigir se (por exemplo) um automóvel 
autoconduzido atropelar um peão?

+ ART em ARTificial Intelligence: 
Accountability, Responsibility, Transparency

R: Responsabilidade de os fornecedores dos sistemas tornarem claro 
e compreensível o Porquê das decisões tomadas de forma autónoma.

T: especificação, desenvolvimento e reprodutibilidade dos 
sistemas de IA. Tal implica a compreensão de Como  
funcionam e, possível inclusão de RESTRIÇÕES ÉTICAS e de 
“Human in the Loop”
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 transferência de competências, Sim!
Humanos obsoletos?  Nunca!

 sociedades recompõe-se das revoluções 
económico/tecnológicas MAS muitas pessoas concretas 
podem ser trituradas no processo 

 DEVER: não permitir que tal aconteça 

Legislação sobre ética no desenvolvimento, disponibilização e uso da IA

Mais Ciência na IA para incluir nos programas restrições Éticas



OBRIGADO!

IA é fascinante MAS 

… CAUTELA…
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