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ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

Robô autónomo: sistema corporificado dotado de:

• sensores para apreender o mundo envolvente

• atuadores para agir sobre esse mundo

(incluindo a interação com outros robôs, 

animais e/ou humanos)

• capacidade de tomada de decisão

independente de controlo externo, 

nomeadamente por humanos.



Inteligência é condição suficiente para Autonomia

Autonomia é apenas condição necessária para Inteligência

inteligência-máquina requer autonomia + capacidade de

• robô adaptar os seus comportamentos ao mundo envolvente

• aprender autonomamente novos comportamentos

ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)



ROBÓTICA vs IA: IMPACTO SOCIAL

• Sistemas não robotizados, dotados de inteligência artificial mas

não suportados numa plataforma física que os corporifique, já

estão em uso e substituíram mão de obra em escritórios

• Robôs industriais substituíram muita mão de obra em fábricas

mas aumentaram produtividade e criaram mais empregos

• Robôs de serviços estão ainda longe de substituir grandes

quantidades de mão de obra



O QUE JÁ FAZEM BEM OS ROBÔS

• Manipulação industrial e tarefas repetitivas

• Navegação (automóveis, corta-relvas, aspiradores, transporte em

fábrica, veículos marinhos de superfície e submarinos, drones)

• Interação com humanos através de dispositivos hápticos,

touchscreens e teclados

• Próteses, exoesqueletos



O QUE (AINDA) NÃO FAZEM BEM OS ROBÔS

• Reconhecer e compreender o mundo envolvente

• Dialogar fluentemente com um humano

• Tomar decisões de forma completamente autónoma

• Aprender com a experiência

• Ser versáteis e multi-funções

• Caminhar como humanos

[Courtesy of JSK Lab – U. Tokyo, Japan][Courtesy of Aldebaran Robotics]



PROGRESSOS RECENTES

• Reconhecer e compreender o mundo envolvente

• Dialogar fluentemente com um humano

• Tomar decisões de forma completamente autónoma

• Aprender com a experiência

• Ser versáteis

• Caminhar como humanos



JÁ POR AÍ / A CHEGAR

• Manipuladores industriais

• Transportadores industriais

• Aspiradores domésticos

• Submarinos e drones remotamente operados

• Robôs vigilantes em edifícios

• Robôs para apoio a idosos e pessoas com deficiências

motoras

• Veículos autónomos sem condutor

• Drones e aviões autónomos

• ...

• Internet of Things / Cyber Physical Systems

(http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/robotics/public/index.html)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/robotics/public/index.html


ROBÓTICA EM PORTUGAL

• Forte implantação e internacionalização a nível académico

• FCT / U. Coimbra

• FCT / U. Nova de Lisboa

• FEUP / U. Porto

• ISCTE / IUL

• ISEL

• ISEP / IPP

• IST / U. Lisboa

• U. Aveiro

• U. Minho

• U. Trás-os-Montes e Alto Douro



ROBÓTICA EM PORTUGAL

• Tecido Industrial ainda algo limitado mas em franco crescimento

(PMEs e não PMEs)

• Blue Edge

• Bridge Robotics

• EFACEC A&R

• IDMind

• IntroSys

• OceanSwarms

• Roboptics

• TEKEVER

• TURFLYNX

• UAVision

• …



ROBÓTICA EM PORTUGAL

• Instrumento de ensino multi-disciplinar e

atracção dos jovens para a C&T

• Sociedade Portuguesa de Robótica

(desde 2006)

• Festival Nacional de Robótica
(desde 2001)

• Lisboa Robotics Cluster

(2017)



ROBÓTICA: QUESTÕES ÉTICAS

ÉTICA DA

TOMADA DE

DECISÃO

ÉTICA SOCIAL



ÉTICA DA TOMADA DE DECISÃO

Dilemas éticos:

noutros setores: saúde, agricultura e pecuária, segurança…



Questões legais: quem é culpado do acidente?

Discussão de normas em curso, e.g.,

• Comissão Europeia

• UK

ÉTICA DA TOMADA DE DECISÃO



ÉTICA SOCIAL

Somos diariamente bombardeados com números aterradores 

sobre o impacto futuro nos postos de trabalho da introdução de 

robôs:

• evolução tecnológica ocorre com muito maior rapidez do que 

durante a revolução industrial

• e a uma escala muito maior

• colarinho azul E colarinho branco

... a introdução de IA já está em parte a provocar isso mesmo



Introdução de sistemas autónomos inteligentes permite a 

expectativa de aumento de produtividade e segurança.

Problema: distribuição da riqueza gerada

Possíveis soluções:

Instituições que introduzam robôs na sua mão de obra devem

• requalificar ou relocalizar os seus trabalhadores e/ou

• pagar impostos e contribuições para a segurança social 

proporcionais à criação de riqueza resultante da incorporação 

de robôs e tecnologias de IA na sua produção

• redução de nº de horas de trabalho semanal (com mesmo 

salário)

• Rendimento Básico Universal?

ÉTICA SOCIAL



ROBÓTICA: MELHORAR O MUNDO

• Robots for humanity

• Agro-Food

• Robôs auxiliares e acompanhantes

• Cirurgia assistida

• Tarefas rotineiras realizadas por robôs libertam pessoal para 

outras que requerem contacto e cuidados humanos (e.g., 

pessoal médico em hospitais; repartições públicas)



OPORTUNIDADES

• Transporte automóvel de pessoas e mercadorias com

• menos congestão de tráfego

• menos acidentes

• menor impacto ambiental

• Sistemas de vigilância

• Assistência em casa e hospitais

• Tarefas conjuntas humano-robô em fábricas

• Aumento de produtividade e riqueza gerada

• ...



• Regulação da investigação vs

Regulação da certificação de aplicações

• Seremos capaz de criar novas ocupações, lúdicas e/ou 

produtivas, em quantidade e com qualidade suficientes?

• Questões legais: quem é responsável pelos atos dos robôs?

• Como será distribuída a riqueza produzida?

• Tomada de decisão autónoma em cenários de conflito?

• ...

DESAFIOS



 
Fig 5. Robô Carl. 

 


