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Resumo da intervenção:  

 
O Futuro (que tem pressa) passa por aqui! 

Gosto de idealizar e ver um cenário em que Portugal é um país líder no desenvolvimento de tecnologias 

baseadas em Inteligência Artificial.  

Para mim neste cenário, esta tecnologia está integrada “naturalmente” nas nossas vidas e é usada numa 

base diária por todos os seus cidadãos, nas mais variadas facetas das suas vidas. Portugal beneficia dessa 

posição precursora que vai desde os serviços mais essenciais, como os cuidados de saúde, ao sector 

produtivo. Renovamos o nosso mercado de trabalho e criámos uma nova era de prosperidade através do 

crescimento e do aumento da produtividade. Portugal é “hoje” uma sociedade democrática avançada com 

elevados níveis de vida dos quais beneficiam todos os seus cidadãos.     

Obviamente que a concretização de um ideal deste tipo necessita de alicerces fortes e sustentáveis. Deve-

se referir a este propósito, que temos uma comunidade, de investigadores, forte e internacionalmente 

reconhecida. Desde os anos 70 que esta comunidade tem vindo a crescer e afirmar-se nos mais variados 

palcos. Existem cursos relacionados com esta temática em todas as principais instituições do nosso 

sistema de ensino superior. Somos um ecossistema permeável à introdução de novas tecnologias, 

sustentado, em geral, em boas infraestruturas tecnológicas e existe hoje, no nosso país, um espírito 

empreendedor renovado e criativo e as empresas começam a sentir o valor agregado desta tecnologia. 

Portugal foi ao longo da sua história algumas vezes um país líder, a “candeia que vai à frente alumia duas 

vezes”, e sempre que tal desígnio foi concretizado, atingimos um nível de prosperidade notável.    

O Futuro que tem pressa passa por IA. 
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