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A Inteligência Artificial no Mundo Real

Por Arlindo Oliveira

A celebração dos vinte anos de Inteligência Artificial em Portugal coincide, de forma feliz, 
com a chegada da disciplina à maioridade, de um ponto de vista de aplicações  no mundo 
real.

A investigação feita em Inteligência Artificial, inicialmente com o fim específico de 
reproduzir numa máquina o tipo de comportamento inteligente e adaptativo dos seres 
humanos acabou por se revelar uma fonte de inspiração para a resolução de problemas nas 
mais diversas áreas do conhecimento.

Poder-se-á argumentar que o objectivo último de reproduzir comportamento inteligente 
num computador ainda não foi alcançado, e (mais radicalmente) que talvez nunca venha a 
sê-lo.
Mas é impossível ignorar as profundas alterações introduzidas na vida do dia a dia pelas 
tecnologias, que, de uma forma ou de outra, tiveram origem na Inteligência Artificial.

A preocupação inicial dos investigadores de IA de reproduzirem as capacidades do cérebro 
humano no que respeita a adaptabilidade, reconhecimento de padrões e resolução de 
problemas complexos veio a gerar numerosos frutos, muitos dos quais se têm vindo a 
concretizar sob a forma de tecnologias utilizáveis apenas na última década.

O impacto que as técnicas desenvolvidas ou originárias na Inteligência Artificial têm na vida 
diária torna-se claro quando se pensa nas numerosas aplicações que apareceram nos 
últimos anos, e que incluem a biometria, os sistemas de reconhecimento de fala, a 
bioinformática, os jogos interactivos, os sistemas de extracção de conhecimento e de 
planeamento, os sistemas robóticos autónomos e os sistemas adaptativos para recuperação 
de conhecimento na Web.

Na próxima década, é de prever a criação de cada vez maior autonomia e inteligência nos 
sistemas, de uma forma que, podendo passar despercebida, seria no entanto impossível de 
conseguir sem as técnicas desenvolvidas ao longo das últimas décadas pelos investigadores 
da Inteligência Artificial.

Áreas como a aprendizagem automática, o reconhecimento de padrões, os agentes 
autónomos, as técnicas de procura, o reconhecimento de fala e o processamento de texto 
escrito continuarão a desenvolver-se e a ser centrais para o desenvolvimento de novas 
tecnologias. Novas áreas e aplicações, muitas delas ainda não existentes ou embrionárias 
fazem com que a área da Inteligência Artificial continue a ser uma das áreas mais excitantes 
para a próxima década.
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O Futuro da IA em 2005

?

?

por Helder Coelho

No limiar das comemorações dos 50 anos, a disciplina da Inteligência Artificial (IA) atravessa 
um bom momento, embora o ataque aos problemas muito complexos seja perturbado pelo 
regresso a velhos desejos: como poderá um agente ter bom senso, potência de intervir no 
ambiente que quer transformar, e consciência do que está de facto a fazer  O campo da IA 
concentrou-se durante muito tempo sobre problemas que podem ser capturados sob a 
forma de métodos, algoritmos e representações, simples e únicos, embora todo o nosso 
mundo seja tão variado e complicado que qualquer solução inflexível falha quando enfrenta 
problemas ligeiramente diferentes dos que foram concebidos e programados. Por isso, 
aqueles três desafios continuam actuais e estão na fronteira que perseguimos hoje com 
afinco (a inteligência humana), através de diversas vias alternativas e recorrendo a várias 
tecnologias.

Segundo John McCarthy (1959) um programa só terá senso comum (raciocinar sobre a vida 
de todos os dias) se “conseguir deduzir automaticamente uma classe de consequências 
imediatas, suficientemente ampla, de tudo o que lhe contaram e daquilo que já conhece”, o 
que envolve a combinação de muitos tipos de raciocínios (analógico, estatístico, lógico e 
heurístico). Por exemplo, como conseguimos deduzir facilmente as relações sociais dos 
nossos interlocutores ao longo de uma conversa vulgar, e como respondemos com 
facilidade a uma história simples de crianças  A diversidade das formas de encadear 
pensamentos é aliás uma característica intimamente associada à inteligência, que parece 
ainda oferecer enormes dificuldades: um agente artificial não consegue mudar o modo de 
pensar (antecipar o que poderá ocorrer a seguir, sentir curiosidade, lembrar um evento 
passado para construir analogias, explicar acontecimentos inesperados, reformular os 
enunciados dos problemas quando os não consegue resolver, aprender com os enganos) 
quando tem dificuldade em resolver um certo problema.
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A capacidade de pensar, de aprender e de actuar no mundo circundante, e no dia a dia, com 
os mesmos recursos heterogéneos e a flexibilidade exibidos pelos seres humanos, está 
longe de ser alcançada pelos agentes mais inteligentes que hoje já construimos. Não basta 
explorar diversos tipos de representações (Cyc), como as redes semânticas, os 
enquadramentos, os guiões, as regras de produção, os diagramas probabilísticos, as 
estruturas do tipo “histórias”, e incluir enormes quantidades de conhecimentos, é 
necessário saber saltar para modos diferentes de olhar para as dificuldades que 
enfrentamos, controlar que modos de pensar devem estar activos, ou reconhecer impasses 
e falhanços durante a reflexão. Como incorporar heurísticas de resolução de alto nível 
(Polya) no quotidiano de um agente  Como colocar um agente a articular cadeias de 
pensamentos, e ao mesmo tempo manter-se atento mentalmente  Que arquitectura deverá 
ter um agente para assumir a vontade de fazer um acto, além dos estados mentais correntes, 
como as crenças, os desejos ou as intenções

?
?

?

Uma resposta actual para todas estas dúvidas passa por construir uma variante da 
arquitectura de subsunção, com múltiplas camadas de reflexão e organizada como se fosse 
uma agência, onde os agentes se especializam em papeis, como críticos, selecionadores, ou 
mesmo depuradores de comportamentos de outros agentes. Tais agentes devem 
estabelecer pontes entre aquelas camadas (movimentos horizontais e verticais), e ser 
capazes também de descobrir falhas de raciocínio dos outros agentes. O que nos leva a 
concluir que parte do futuro da IA passa neste momento pelos agentes, não considerados 
em isolamento (indivíduos) ou com poucos módulos, mas através de colectivos 
institucionais e sociais, via a integração de técnicas, de papeis, de propriedades e de 
comportamentos, onde os campos físico, mental, espacial ou social se interconectam 
adequadamente. Um tal desvio de rota visa enfraquecer a deriva reducionista, e optar por 
uma perspectiva holística, mais consentânea com a complexidade dos dias de hoje e de 
amanhã, e que permita a emergência de agentes com personalidade, responsáveis, seguros 
de si, flexíveis e ainda aptos a se empenharem efectivamente na transformação das situações 
estranhas do nosso mundo. Para trás ficarão os agentes que nos ajudavam, e que estavam ao 
nosso lado, e no futuro cada vez mais teremos uma espécie de agitadores adaptativos, 
interessados em desasossegar o que os envolve através de intervenções oportunas e cheias 
de recursos.
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A Inteligência Artificial continua a fugir das definições fechadas e definitivas.
Longe de ser uma fraqueza, é hoje uma característica importante que a faz viver no meio das 
disciplinas científicas que emergem, se transformam ou desaparecem.

Em Portugal, nos últimos 20 anos, a IA diversificou-se e emancipou-se da tutela inicial que a 
Programação em Lógica tentou exercer sobre ela.
Em simultâneo com os estudos da Lógica (não monótona, temporal, modal…) também se 
tornou aplicada (Interfaces em Linguagem Natural, Sistemas Baseados em Conhecimento), 
concorreu para a multi-disciplinaridade (Robótica Inteligente, Extracção de Dados, 
Interfaces Pessoa-Computador,…), Vida Artificial simulada, Realidade Virtual Aumentada e 
integrou o novo paradigma da Programação Baseada em Agentes.
A aplicação dos Agentes Autónomos para domínios de aplicação em simultâneo 
Distribuídos, Descentralizados e Dinâmicos, levou ao desenvolvimento de entidades 
computacionais cujo objectivo já não é  apenas evidenciar inteligência individual (como 
exigia o velho teste de Turing) mas sobretudo exprimir inteligência social contribuindo, em 
conjunto, para a resolução inteligente de problemas mais sofisticados e requerendo 
conhecimento diversificado (o novo teste de Durkheim).

O actual desenvolvimento da investigação sobre as características e capacidades dos 
agentes autónomos e sistemas multi-agente exige o aperfeiçoamento da capacidade de 
decisão baseada não apenas nas funções de utilidade óbvias mas também, e seguindo as 
correntes actuais da neuro-ciência, em outras categorias mentais das quais as emoções 
fazem parte.
Por outro lado, a complexidade das interacções permitidas pelas infra-estruturas de 
comunicação em redes, quase universais, requerem o desenvolvimento de verdadeiras 
Instituições Electrónicas capazes de enquadrar toda a interacção (negócio, colaboração, 
competição…) de que os agentes autónomos são capazes. Uma verdadeira sociologia dos 
agentes computacionais está a nascer. 

O Futuro da IA em 2005

por Eugénio de Oliveira
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Programas apresentando características inteligentes nos quais os humanos possam delegar 
tarefas exigindo autonomia para a negociação, evolução adaptativa, pró-actividade, 
reactividade e decisão, estão já aí, entre outros, no mundo da Finança, da Organização 
Empresarial, do Comércio, da Pesquisa de Informação e Conhecimento, da Educação e da 
(muito importante neste século) Indústria do Divertimento.

A Inteligência Artificial tem a potencialidade para se tornar o ponto de cruzamento de 
muitas disciplinas (Ciências da Computação, Robótica, Lógica, Psicologia, Neuro-Ciência, 
Economia, Linguística, Processamento de Sinal, Visão Artificial, …) com ferramentas 
computacionais próprias. Só espera pelo esforço dedicado dos bons investigadores.
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Teses de Doutoramento . 2004
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David, N.  “Verificação Empírica e Intencional de Programas em Simulação Baseada em Agentes”,
Orientadores: Jaime Sichman da Universidade de São Paulo e Professor Helder Coelho, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Urbano, P.  “Jogos Descentralizados de Consenso ou de Consenso em Consenso”, 
Orientador: Professor Helder Coelho,
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Moniz, L.,  “Metodologias e Ferramentas para o Desenvolvimento de Aplicações Baseadas em Agentes”,
Orientador: Professor Helder Coelho,
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Silva, J. B.,  “Uma Arquitectura Multiagente para um Sistema de Processamento de Línguas Naturais 
Robusto e Evolutivo”, 
Orientadores: Professor Gabriel Pereira Lopes e Professor Helder Coelho, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Simão, J.,  “Computational Modeling  and Simulation of Human Social Behavior and Culture”. 
Orientador: Professor Moniz Pereira
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Nuno Silva (DEI & GECAD - ISEP - IPP) “Multi-Dimensional Service-Oriented Ontology Mapping”
Orientadores: Professor João Rocha (DEI & GECAD - ISEP - IPP)
Professor José Carlos Cardoso (Engenharias, UTAD)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real.

Cláudia Antunes,  “Pattern Mining over Nominal Event Sequences using Constraint Relaxations”
Orientador: Professor Arlindo Oliveira
Instituto Superior Técnico, Lisboa.

Inês Lynce,  “Propositional Satisfiability: Techniques, Algorithms and Applications”
Orientador: Professor João Paulo Marques-Silva
Instituto Superior Técnico, Lisboa.



Anúncios... ............. .......................... ......
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ECML PKDD 05 - Porto, 3 a 7 de Outubro de 2005
Edifício da Alfândega

XVI European Conference on Machine Learning e 
IX European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases.

General Chair: Pavel Brazdil

Workshops associadas (3 ou 7 de Outubro):
- Mining Graphs, Trees and Sequences (MGTS'05)
- Sub-symbolic paradigms for learning in structured domains
- Knowledge Discovery and Ontologies (KDO-2005)
- Modelling and Mining Internet Usage
- Knowledge Discovery in Inductive Databases (KDID'05)
- Knowledge Discovery from Data Streams
- Mining Spatio-temporal Data
- Cooperative Multiagent Learning
- Reinforcement Learning in non-stationary environments

Datas importantes:
Workshop paper submission deadline: 25 July 2005
Workshop paper acceptance notification: 15 August 2005
Workshop paper camera-ready deadline: 5 Sept. 2005
Workshop proceedings (camera-ready): 12 Sept. 2005

http://ecmlpkdd05.liacc.up.pt/

Novo Livro

Helder Coelho
“Explorações, Ligações e Reflexões, Rede de 30 anos de pesquisas em IA com sentido prático”
Série de Manuais Universitários, Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.

... ............. .......................... ......

O Prémio Científico IBM foi, instituído para incentivar a investigação dos jovens Portugueses, 
através da atribuição de um prémio de 15.000 euros ao melhor projecto sobre uma das áreas 
enumeradas na Computing Reviews Classification Tree da Association for Computing Machinery, Inc., 
Copyright 1998. 
A apresentação dos trabalhos para o Prémio Científico, IBM 2005 encerra no próximo dia 31 de 
Dezembro de 2005, para mais informação consultar,
http://www-5.ibm.com/pt/events/pc/regulamento.html



Anúncios... ............. .......................... ......
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Artigos Portugueses na AAMAS 2005

Dois artigos de investigadores portugueses foram nomeados Best paper e Best student paper, na AAMAS 
2005.

... ............. .......................... ......

GIA do DI/FCUL

O Grupo de Inteligência Artificial do Departamento de Informática da  FCUL, em formação desde o início 
dos anos 90, atingiu a sua massa crítica em 2004 com 7 membros e 3 associados.

NIADR - Núcleo de Inteligência Artificial Distribuída e Robótica

Elementos do NIADR, estão envolvidos na organização de:

workshop Agent-based Technologies and applications for enterprise interOPerability (ATOP). 

http://www.dfki.de/~kuf/atop/ 

O Prof. Luís Moniz Pereira recebeu o prémio Estímulo à Excelência da FCT/MCTES

Este prestigioso galardão reflecte as importantes colaborações que deu para o avanço da
Engenharia Informática e da Inteligência Artificial em Portugal, ao longo das últimas décadas.



Anúncios... ............. .......................... ......
... ............. .......................... ......
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Instituto de Ciências da Complexidade . ICC 

LABMAG

Fecho do projecto MAGO2

(http://labmag.di.fc.ul.pt/icc/)

Em 2004 foi constituído o Instituto de Ciências da Complexidade (ICC), graças aos esforços das unidades 
de I&DE da FCT, LABMAg, UECE, Dinâmia, e Centro de Matemática da Universidade da Madeira.
O ICC deu continuidade à fundação do Centro de Ciências da Complexidado, em Julho de 1995, através 
dos esforços de professores das Faculdades de Ciências, Letras e Medicina da UL. 
A actual direcção é presidida por:
Helder Coelho (FCUL) e tem como vogais Jorge Louçã (ISCTE) e Tânya Araújo (ISEG).

O Mestrado de Ciências da Complexidade para as Organizações está aberto e realizar-se-á no ano lectivo 
2005-06 na FCUL.

O ICC realiza, em 2005, o 5º Workshop da Arrábida sobre Artes e Complexidade, de 4 a 6 de Julho.

A unidade de I&DE da FCUL/DI dedicada à Modelação de Agentes Inteligentes é dirigida desde 1 de 
Setembro de 2004 por Luis Correia do DI/FCUL.
A sua constituição é uma rede de investigadores da FCUL, ISCTE, IST e Universidade da Madeira. 
Desde 2004 que é editada uma revista ( ) para divulgar as  realizações.
No período de verão a atracção de investigadores tem continuado:
em 2004 foram recebidos investigadores do Brasil (UnB e UFRGS) e em 2005 virão da USP.
A unidade está aberta aos jovens investigadores (e a pós-docs) que queiram realizar estágios ao longo do 
ano, colaborando nos projectos em curso.

O projecto Modelação de Agentes para as Organizações (MAGO2) do POSI (de três anos) foi encerrado 
em Maio de 2005.

http://labmag.di.fc.ul.pt/newsletter/

Decorreu no IPB em Bragança

A 8ª edição do Concurso Nacional de Programação Lógica e Funcional (CNPLf'05), de 13 a 15 de Maio de 
2005. 
Pela primeira vez incluiu-se o paradigma funcional (sobretudo com Haskell), a par do lógico (Prolog). 

Mais informações em http://www.estig.ipb.pt/cnplf05/ 



Anúncios... ............. .......................... ......
... ............. .......................... ......
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Programa de Doutoramento em Engenharia Informática
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

 ww.fe.up.pt 

COMPONENTE CURRICULAR:
dois semestres, num total de 60 ECTS

COMPONENTE DE INVESTIGAÇÃO:
quatro a seis semestres, num total de 120 ECTS

EQUIVALÊNCIAS DE ECTS:
poderão, caso a caso, ser concedidas, sendo obrigatória a realização de um mínimo de 30 ECTS

INSCRIÇÃO DEFINITIVA:
após aprovação na Componente Curricular e com apresentação de um Plano de Trabalhos de 
Doutoramento

INÍCIO:
Setembro de 2005

Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão
Faculdade de Economia, Universidade do Porto

Palavras chave:
Análise de Dados, Bases de Dados, Data Mining, Estatística, Simulação, Sistemas de Agentes Computacionais, 
Técnicas de Decisão, Investigação Operacional.

Estão abertas as candidaturas até 9 de Junho de 2005.
http://www.fep.up.pt/cursos/mestrados/madsad/



Janeiro - Março

Abril - Junho 

Julho - Setembro 

Outubro - Dezembro

 
ICANNGA 2005

JOCLAD2005 - 

6th WSEAS FS'05

Euro-Par 2005 - 

CMSRA-IV - 

ECML/PKDD 2005 - 

EPIA 2005 - 

 - 7th International Conference on Adaptive and Natural Computing 
Algorithms to be held at University of Coimbra, Portugal, March 21st to 23rd, 2005, 
ICANNGA05 Web page: 

XII Jornadas de Classificação e Análise de Dados, Universidade dos 
Açores - Ponta Delgada, 20 a 23 de Abril de 2005, 

 - FUZZY SYSTEMS 2005, June 16-18, 2005 - Lisbon, Portugal,
 

The 11th International Euro-Par Conference, Universidade Nova de 
Lisboa, August 30 - September 2, SUBMISSION DEADLINE: January 31, 2005, 

 

Fourth International Workshop On Computational Models Of Scientific 
Reasoning And Applications, Lisbon, September 21-23, 2005, 

European Conference on Machine Learning / Principles of 
Knowledge Discovery and Data Mining, Porto, 3 a 7 de Outubro,

Encontro Português de Inteligência Artificial, Covilhã, 5 a 8 de Dezembro, 

 

 

http://icannga05.dei.uc.pt/ 

www.clad.pt/joclad2005 

 
http://www.worldses.org/conferences/2005/lisbon/fs/index.html

europar05.di.fct.unl.pt

http://centria.di.fct.unl.pt/~greg/conf/CMSRA-IV.html 

 ecmlpkdd05.liacc.up.pt 

http://epia05.di.ubi.pt 

Eventos  Portugal  2005. .

01 . 2005 . 13



To be held in conjunction with
 International Conference on

 Principles and Practice of Constraint Programming
October 1st, 2005

Sitges, Spain

Call For Participation

1st International Workshop on
Constraint Programming Beyond Finite Integer Domains
                              

Workshop Description

Workshop Motivation

Http://centria.di.fct.unl.pt/conferences/BeyondFD05

This workshop focuses on constraint programming over countable structured domains 
such as sets, multisets, sequences, lists, or others that go beyond traditional finite 
domains (Namely over integers or other simple terms).

The workshop aims at covering issues regarding such domains, mainly including (but not 
limited to):
   - Domain representation
   - Consistency techniques
   - Theoretical frameworks
   - Novel CSP models
   - Propagation algorithms
   - Integration and hybridisation of solvers
   - Implementation
   - Applications

The objective is to promote discussion and presentation of novel ideas relating to 
systems and applications built upon such  constraint  domains.   This  will be achieved  
by presentations of current work both in terms of language and application 
developments.

Since the Alice language, developed by Lauriere in the 70s, much research has been 
devoted and many constraint systems built upon sets and their extensions. The 
applicability of such systems has been demonstrated in areas as diverse as theorem 
proving, software prototyping, combinatorial design problems, circuit and network 
design, as well as sport tournament scheduling. Most of these problems involve a natural 
set-based setting and encompass many symmetries.

Recent advances have shown challenging results that improve the effectiveness of set-
based models, e.g. new global constraints, integration of different solvers, evaluation
of new data structures. Multiset constraints are a natural extension allowing an easier 
modeling of some problems such as template design.
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The current successes and potentials of such constraint domains aim at combining 
natural modeling with effective solving. The CP 2004 conference held in Toronto was 
prolific in this regard.

This workshop is open to all members of the CP and ICLP communities.
The workshop will emphasize the discussion and cross-fertilization, so presentations will 
be balanced with discussion time.
In this direction, the workshop is seeking high quality papers that address cutting-edge 
research in this field, and that can contribute to the discussion.
The agenda will include paper presentations, and possibly an nvited speaker.
At least one author of each accepted submission must attend the workshop, and all 
participants must pay the workshop fee (Which covers both CP'05 and ICLP'05 
workshops).

Submission Deadline: June 30th
Notifications to Authors: July 22nd
Final Version Deadline: August 15th
BeyondFD 2005 Workshop: October 1st

Francisco Azevedo . Universidade Nova de Lisboa
Carmen Gervet . IC-Parc
Enrico Pontelli . New Mexico State University

Pedro Barahona . Universidade Nova de Lisboa
Pascal Brisset . ENAC
Agostino Dovier . University of Udine
Zeynep Kiziltan . University of Bologna
João Marques-Silva  . Universidade Técnica de Lisboa
Enrico Pontelli . New Mexico State University
Jean-Francois Puget . ILOG
Jean-Charles Regin . ILOG
Andrew Sadler . IC-Parc
Toby Walsh . University of New South Wales

Francisco Azevedo,
CENTRIA, FCT/UNL - Departamento de Informática
Quinta da Torre
2829-516 Caparica - Portugal - 

Workshop Format

Important Dates

Organizing Committee

Program Committee

Contact Information

fa@di.fct.unl.pt
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Celebrando  anos de Inteligência Artificial 
em Portugal

20

A 12ª Conferência Portuguesa em Inteligência Artificial, EPIA 2005, continuará 
seguindo a tradição de prévias edições e será organizada com o suporte da Associação 
Portuguesa Para Inteligência Artificial (APPIA). Manterá o seu carácter internacional e 
continuará a promover um fórum para apresentação e discussão da investigação em 
diferentes aspectos da Inteligência Artificial. EPIA 2005 se realizará como uma 
conferência internacional com um Comitê Internacional de Programa, sendo o inglês a 
língua oficial. Este ano, a EPIA 2005 celebrará o 20º Aniversário da Inteligência Artificial 
em Portugal.

Com o objectivo de motivar discussões entre os participantes, a vindoura 
conferência seguirá as linhas de prévias edições e estará estruturada como uma série de 
workshops temáticos. Esta edição também inclui um Workshop Geral em Inteligência 
Artificial que abordará todos os tópicos de Inteligência Artificial não cobertos pelos 
demais workshops. Além das sessões paralelas correspondentes a cada workshop, 
haverá sessões plenárias que incluirão palestras de participantes convidados e uma 
sessão industrial. Este ano, os seguintes workshops serão organizados:

Workshop Geral em Inteligência Artificial
Workshop em Computação Afectiva
2º Workshop em Vida Artificial em Algoritmos Evolucionários
Workshop em Construção e Aplicação de Ontologias para a Rede Semântica
Workshop em Métodos Computacionais em Bioinformática
Workshop em Extracção de Conhecimento de Bases de dados e Armazéns
Workshop em Robótica Inteligente
3º Workshop em Sistemas Multi-agentes: Teoria e Aplicações
Workshop em Extracção de Texto e Aplicações 

  
Artigos de alta qualidade apresentados nos workshops serão seleccionados para 

publicação no volume principal dos proceedings da conferência que serão publicados 
por Springer na série LNAI. Os restantes artigos aceites serão publicados pela Editora 
da Universidade da Beira Interior.
A EPIA 2005 ocorrerá na cidade de Covilhã, a cidade da neve e da lã, no Parque 
Nacional da Serra da Estrela, que está situado no este de Portugal e será organizado 
pelo Departamento de Ciências da Computação da Universidade da Beira Interior. 
Detalhes sobre cada workshop, propostas de artigos, inscrição e acomodação estarão 
disponíveis no site da conferência.
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