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A Universidade Aberta (Uab) pro-
move no dia 05 de junho, pelas 
10h00 (hora dos Açores), um we-
binar sobre “Os vários caminhos da 
Inteligência Artificial”.
O webinar é uma organização con-
junta dos Centros Locais de Apren-
dizagem da Praia da Vitória, Mada-
lena, Madeira e Silves.
Numa nota enviada ao DI, o Centro 
Local de Aprendizagem da Praia 
da Vitória refere que a iniciativa, 
de participação gratuita e aberta a 
todos os interessados na temática, 
“aborda uma área em que se tem 
assistido a grandes avanços tecno-
lógicos, com diversas aplicações em 
campos tão variados como a saúde, 
educação, cultura, sociedade, defe-
sa, entre outros”.
“O desenvolvimento da IA tem aju-
dado a humanidade a superar mui-
tos dos sérios problemas sociais 
que enfrentamos no mundo, contri-

buindo de forma decisiva para con-
seguirmos atingir os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, 
estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em setembro 
de 2015”, adianta.
No entanto, sublinha que, “ao mes-
mo tempo, os desafios são enormes 
e complexos, nomeadamente em 
termos de segurança, ética e direitos 
humanos”.
Este é o debate que a UAb se propõe 
desenvolver “sobre as diferentes 
perspetivas da IA na nossa socieda-
de”.
No webinar serão, assim, abordados 
os temas “A Inteligência Artificial 
como um facilitador dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável”, 
por Mário Negas (Universidade 
Aberta); “O ensino à distância e a 
Inteligência Artificial – um casamen-
to perfeito?, por  Diogo Casanova 
(vice-reitor para Inovação e Quali-

dade da UAb); “Inteligência artifi-
cial e aplicações práticas no contex-
to empresarial”, por João Campos 
Pereira (CEO Empresa Forcera), e 
“Inteligência Artificial: Novos desa-
fios nas empresas, sociedade e ad-
ministração pública, por Luís Paulo 
Reis (Universidade do Porto).
A participação no webinar é gratui-
ta, mas exige inscrição prévia atra-
vés de formulário “online”. Mais in-
formações podem ser obtidas junto 
dos Centros Locais de Aprendiza-
gem que promovem o webinar.
Fundada em 1988, a UAb é a única 
instituição de ensino superior pú-
blico a distância em Portugal.
A UAb tem uma rede de Centros 
de Aprendizagem Local espalhados 
pelo país.
Os Centros Locais de Aprendiza-
gem desenvolvem ações no âmbito 
da aprendizagem ao longo da vida.
Com vista a identificar e satisfazer 
necessidades específicas de forma-
ção das regiões onde estão inseri-
dos, favorecem o acesso à sociedade 
da informação e do conhecimento e 
privilegiam a aquisição de compe-
tências relacionadas com as tecnolo-
gias digitais.

Centros de aprendizagem loCal promovem webinar no dia 05 de junho

Webinar  é promovido pelos Centros Locais de Aprendizagem da Praia da Vitória, Madalena, Madeira e Silves

A Universidade Aberta debate “Os vários caminhos 
da Inteligência Artificial”, num webinar que está mar-
cado para o dia 05 de junho.
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