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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

IPCA na linha da frente 
O Laboratório de Inteligência 

Artificial Aplicada (2Ai) do Instituto 
Politécnico e do Ave (IPCA) passou 
a integrar o Laboratório Associado 
Nacional de Sistemas Inteligentes 
(LASI), única unidade de referência 
do país no dominio da investigação 
em Inteligência 

Artificial, reconhecida pela Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia, 
integrando 13 unidades de Investi-
gação a Desenvolvimento (RIO) de 
sete universidades e politécnicos, 
envolvendo mais de Soo investiga-
dores doutorados. 

Criado em 2018 e com atividade 
efetiva desde 2020, O 2Ai está se-
diado no Campus do IPCA, em Bar-
celos, e tem em curso, ou já con-
cluiu neste curto espaço de tempo, 
mais de uma dezena de projetos 
de investigação nas áreas dos Sis-
temas Inteligentes, Colaboração 
Inteligência Artificial-Homem e Ro-
bótica. Estes projetos têm como 
objetivo geral a sua aplicação nos 
domínios da Saúde, Indústria ou do 
Ambiente e Segurança. 

João Vilaça, diretor do 2Ai, 
explica que a integração do labo-
ratório no LASI, na qualidade de 
membro associado, "vem permitir 
potenciar as sinergias e o acesso  

a 'calls' internacionais que, habi-
tualmente, só estão ao akance de 
grandes laboratórios". Por outro 
lado, "irá possibilitar o acesso a 
infraestruturas comuns de apoio à 
atividade dos laboratórios associa-
dos que seriam difíceis de cada um 
ter isoladamente". 

Para a presidente do IPCA, 
Maria José Fernandes, o sucesso 
da candidatura do 2Ai a membro 
associado do LASI "significa mais 
um importante passo do Institu-
to Politécnico do Cávado e do Ave 
na consolidação do seu posicio-

  

namento enquanto polo de refe-
rência. 

nacional e internacional ao ní-
vel da investigação tecnológica". 

A atividade do tASI foca-se no 
desenvolvimento de soluções ino-
vadoras baseadas em inteligência 
artificial para ultrapassar os gran-
des desafios das suas cinco áreas 
temáticas: Indústria inovadora e 
sustentável; Cidades Inteligentes, 
Mobilidade e Energia; Saúde e 

Bem-estar; Infraestruturas e 
Sociedades Conectadas; e Adminis-
tração Pública. • 
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UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 

UBI coordena projeto europeu 
#P5 

UNIVERSIDADE 

Évora com nova escola 
4 P 7 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

IPCA na linha da frente 
• P 12 

UNIVERSIDADE EUROPEIA 

Setúbal com três projetos 
P 

ORDENAMENTO DAS FLORESTAS 

IPLeiria aposta na inovação 
• P 15 

POLITÉCNICO DA GUARDA 

Enoturismo dá novo curso 
• P 16 

POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

Projeto Guardiões aprovado 
• P 32 

IPCB 

Gravar disco a custo zero 
• Pio 

PRÉMIO UNIVERSIDADE DE COIMBRA / SANTANDER 

Tolentino Mendonça vence 
• P 

Coordenação Portugal 

United Nations • Escolas 
Educational. Scientific and • Associadas da 

Cultural Organization . UNESCO 4  P 30 

JOAQUIM AZEVEDO, EX-SECRETÁRIO DE ESTADO E PROFESSOR CATEDRÁTICO 

'Estamos 
a plantar 
batatas na mire 

expetativa de 
recolher p C 4 .° 
Joaquim Azevedo é um dos maiores especialistas portugueses na 
área da educação. Em entrevista fala do ensino a distância, das 
novas tecnologias na escola e do envelhecimento do corpo do-
cente. Critica o facto do acesso à profissão se fazer, através de 
acesso ao ensino superior em cursos cuja média mais baixa de 
entrada é exatamente para alunos que querem ir para a forma-
ção de professores. Assim diz que 'estamos a plantar batatas 
na expectativa de recolher papoilas'. 

4 P  2  A 4 

CRISTINA JIMÉNEZ, JORNALISTA 

`Globocratas3 
querem tomar 
o mundo 

P 24 E 25 

POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

Eleições dão empate 
para o Conselho Geral 

P tt 

POLITÉCNICO DE COIMBRA 

Patente inteligente 
4 P 13 

Hoje és uma promessa. 
Amanhã és pro. 
Conheça as vantagens que ternos para universitários. 
Informe-se nos nossos balcões, no bolsas-santander.com/pt 
ou em santander.pt. 

411Santander 
#eusoupro O que podemos fazer por si hoje? 


