
Pensar a Inteligência  
Artificial Responsável:

Um Guia para  
a Deliberação





Pensar a 
Inteligência 
Artificial 
Responsável: 
Um Guia para  
a Deliberação

Introdução 2

Primeira parte 
Inteligência Artificial 4
O que é a inteligência artificial? 4
O que é que a inteligência artificial faz?  5
O que é que a inteligência artificial não faz 10

Segunda parte 
Ética da inteligência artificial 11
O que é a ética da inteligência artificial? 11
Alguns desafios éticos e sociais 12
Dos princípios à ação 14
Casos de utilização de ética da  
inteligência artificial 15

Terceira parte 
Discutir sobre a ética da inteligência 
artificial 22
Envolvimento da cidadania 22
Porquê deliberar sobre a ética da 
inteligência artificial? 23

Créditos 26
Agradecimentos 27



Algoritmos, dados, inteligência artificial (IA): todos estes termos fazem agora parte da 
nossa vida quotidiana, mas requerem algumas explicações. Como compreender estas 
tecnologias? É inegável que suscitam um grande entusiasmo e que estão associadas 
a promessas de um futuro melhor. Mas quais são os riscos a que nos expomos se 
perdemos o controlo do seu desenvolvimento?

Para enfrentar os desafios do desenvolvimento responsável da inteligência artificial, 
diversos organismos privados, instituições públicas e organizações internacionais 
publicaram guias de boas práticas, declarações de princípios e recomendações, que 
revelaram convergências em torno de princípios fundamentais (justiça, autonomia, 
bem-estar). No entanto, esses princípios são por vezes abstratos e nem sempre são 
definidos da mesma forma no mundo inteiro.

Portanto, ainda há muito a fazer. Nestes 
momentos, é necessário refletir sobre 
a implementação de princípios éticos 
gerais, sobre como os aplicar a sectores de 
atividade específicos (educação, ciência, 
informação, saúde, etc.) e sobre como 
pôr em prática as propostas resultantes 
desta reflexão. A seguir, é indispensável 
conseguir um maior envolvimento da 
cidadania na definição das diretrizes para 
uma utilização responsável da inteligência 
artificial e dos grandes dados, e recolher 
as suas opiniões fundamentadas. Com 
efeito, a implementação da inteligência 
artificial afeta o conjunto da sociedade, 
levantando questões éticas e políticas que 
teriam de ser objeto de uma discussão 
pública. Finalmente, é essencial consolidar 
a literacia digital do público em geral, 
ou seja, informar e equipar a cidadania 
para lhe permitir compreender melhor os 
desafios do desenvolvimento responsável 
da inteligência artificial e participar nas 
deliberações públicas sobre os princípios e 
normas da sua implementação.

A participação nos ateliers deliberativos 
sobre a inteligência artificial e sobre 
as tecnologias digitais depende de 
uma correta compreensão dos seus 
desafios éticos e sociais, e das regras 
de deliberação. O presente guia tem 
precisamente como vocação divulgar as 
questões relacionadas com a inteligência 
artificial e os respetivos desafios éticos, 
e proporcionar uma introdução à sua 
discussão. Para tal, inclui definições, 
ilustrações e estudos de caso, contribuindo 
para a criação de uma linguagem comum 
sobre a ética da inteligência artificial. 
O presente guia tem igualmente como 
vocação capacitar as comunidades 
para que organizem as suas próprias 
deliberações sobre a inteligência artificial 
e a implementação das tecnologias digitais 
no seu ambiente social. Foi concebido 
para permitir ao pessoal docente, aos 
representantes da comunidade, à cidadania 
e aos membros da administração pública 
manter um debate vivo e definir estratégias 
comuns.
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Esta abordagem deliberativa e participativa 
está baseada na confiança na capacidade 
dos indivíduos de conceber o seu futuro e 
o tipo de sociedade em que desejam viver, 
de formular os princípios éticos e políticos 
que a organizarão, e de elaborar propostas 
relevantes de política pública.

Por último, o presente documento 
apresenta determinadas limitações 
inevitáveis. Pretende ser simples por 
uma questão de clareza, mas também é 
culturalmente colorido. É por isso que 
será adaptado às diferentes realidades 
geográficas e culturais em que as 
deliberações serão organizadas. Todas 
as pessoas estão convidadas a contribuir 
para o seu enriquecimento. Esperamos que 

o presente guia fomente o debate entre 
a cidadania, as partes interessadas e os 
responsáveis pelas políticas públicas, e 
que os diversos espaços de deliberação 
que facilita contribuam para um 
desenvolvimento mais responsável e mais 
democrático da inteligência artificial.

A equipa do Algora Lab 
Em Montreal, no dia 23 de junho de 2020
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Primeira parte 
Inteligência 
Artificial

O QUE É A INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL? 
A inteligência artificial é o conjunto de 
técnicas informáticas que permitem a uma 
máquina (por exemplo, um computador 
ou um telemóvel) executar tarefas que 
normalmente requerem inteligência, 
como o raciocínio ou a aprendizagem. 
A expressão também é utilizada para 
designar a automatização de funções 
inteligentes. Os avanços científicos na 
inteligência artificial, como as técnicas 

de aprendizagem profunda, permitiram o 
desenvolvimento de máquinas inteligentes 
de alto desempenho através do acesso 
a vastas quantidades de dados e de 
uma potência de processamento cada 
vez maior. Estas novas técnicas foram 
rapidamente aplicadas a grande escala, 
em todos os aspetos da vida social, nos 
transportes, na educação, na cultura e na 
saúde.
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O QUE É QUE A 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL FAZ? 
A inteligência artificial está baseada 
na utilização de algoritmos para o 
processamento de dados. Um algoritmo 
é uma sequência de instruções que 
permite resolver problemas e realizar 
tarefas complexas. Esta série de passos 
transforma a informação de entrada (input) 
num resultado útil (output). Uma receita 
culinária é uma espécie de algoritmo: para 

cozinhar um prato (output), é necessário 
ter os ingredientes certos (input) e seguir 
uma série de instruções sobre como os 
utilizar corretamente (o algoritmo). Um 
exemplo literal de algoritmo é a sequência 
de instruções que um computador utiliza 
para prever a idade de uma pessoa (output) 
a partir da sua imagem (input).
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PREDIÇÃO 
(por exemplo, prever o interesse de 
um utilizador da Internet num tipo 
de conteúdo cultural com base nos 
seus dados de navegação)

DETEÇÃO
(por exemplo, detetar a presença 
e a localização de um rosto numa 
fotografia)

Os algoritmos desenvolvidos no 
âmbito da inteligência artificial 
permitem a realização de 
funções, tais como:
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PLANEAMENTO 
E TOMADA DE 
DECISÕES
(por exemplo, escolher o caminho 
mais rápido para o hospital com 
base nos dados de trânsito)

IDENTIFICAÇÃO 
(por exemplo, encontrar o nome de 
uma pessoa a partir da sua fotografia)
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> PERCEÇÃO 
Quando a inteligência artificial é 
utilizada para analisar elementos como 
a imagem de uma câmara ou a gravação 
de um microfone. Um algoritmo pode, 
por exemplo, reconhecer palavras 
faladas ou manuscritas, ou determinar 
se se está a realizar uma reunião de 
pessoas através da análise de uma 
fotografia.

> PROCESSAMENTO DE 
LINGUAGEM NATURAL 
Quando a inteligência artificial é 
utilizada para processar o significado 
das palavras. Uma inteligência artificial 
pode compreender uma ordem que lhe 
é dada, como ligar para um contacto, ou 
prever a próxima palavra a ser escrita, 
como nos teclados dos smartphones. 
Pode igualmente detetar se um artigo 
jornalístico terá interesse para uma 
determinada pessoa, ou gerar uma 
tradução de um texto.

GERAÇÃO DE 
CONTEÚDOS 
(por exemplo, redigir um 
artigo de jornal a partir dos 
resultados de um evento 
desportivo)

A combinação destas funções permite a 
realização de várias tarefas de alto nível,  
tais como:
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> ROBÓTICA  
Quando a inteligência artificial controla 
uma máquina que pode atuar no mundo 
físico. Com base nas informações 
recebidas pelos seus sensores, a 
inteligência artificial planifica e toma 
as decisões necessárias para atingir 
o seu objetivo, que no caso de um 
automóvel autónomo, por exemplo, 
consiste em conduzir em segurança 
até um determinado destino, e no caso 
de um robot cirúrgico, em reproduzir 
da melhor forma os movimentos do ser 
humano que o controla. 

> OTIMIZAÇÃO E RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS  
Quando a inteligência artificial tem de 
resolver uma situação num ambiente 
definido. Por exemplo, tomar decisões 
num videojogo ou planificar o itinerário 
ideal para uma viagem de automóvel.

A possibilidade de automatizar estas 
funções pode beneficiar uma grande 
variedade de campos de aplicação: a 
educação, o jornalismo, a cibersegurança, 
os videojogos, a arte (incluindo a música, o 
cinema, etc.), as finanças, os cuidados de 
saúde, os transportes, a defesa, a ecologia, 
as ciências climáticas, etc.

APROFUNDANDO ESTA 
QUESTÃO
A inteligência artificial possui dois ramos 
técnicos principais. Os designers dos 
algoritmos podem dar previamente todas as 
instruções à máquina, ou permitir que esta 
aprenda por si própria os passos a seguir. 
Escrever as regras com antecedência 
exige que os designers saibam como 
resolver o problema que estão a pedir à 
inteligência artificial que resolva. Nalguns 
casos, isto é possível: para prever o tempo, 
por exemplo, são utilizados modelos 
científicos baseados nas leis da física. 
Mas quando o problema é demasiado 
complexo, os designers da inteligência 
artificial preferem utilizar a aprendizagem 
automática. Neste caso, o modelo tem de 
ser treinado. É muito difícil, por exemplo, 
escrever as regras que permitem a um 
computador diferenciar entre um cão e 
um gato numa fotografia, dado que existe 
uma grande variedade nas características 
destas duas espécies e, além disso, que as 
fotografias podem ser tiradas de ângulos 
diferentes, sob iluminação diferente, etc. 
Os algoritmos de aprendizagem automática 
resolvem este problema mostrando várias 
imagens de cães e gatos a um computador, 
e ensinando-o a diferenciá-las por si 
próprio. Naturalmente, o desempenho 
do algoritmo dependerá da quantidade e 
da representatividade das imagens que 
analisar. Se tiver sido treinado apenas com 
gatos pretos vistos de frente, o algoritmo 
não saberá o que fazer com uma imagem 
de um gato branco tirada de cima. É por 
isso que os algoritmos de inteligência 
artificial precisam geralmente de grandes 
quantidades de dados, e que a forma como 
foram recolhidos é importante.
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O QUE É QUE A 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL NÃO FAZ
Atualmente, não existe uma inteligência 
artificial geral ou “forte” que, tal como 
a inteligência humana, seja capaz de 
desempenhar tarefas tão diferentes 
como jogar xadrez, conduzir um carro 
e reconhecer tumores. Apesar de a sua 
criação ser um importante objetivo deste 
campo, os sistemas mais avançados 
de hoje ainda estão muito longe de a 
conseguir. A inteligência artificial de que 
dispomos é descrita como “fraca” porque, 
apesar de poder executar certas tarefas 
de forma mais eficiente do que um ser 
humano, só pode executar as tarefas 
específicas para que foi concebida. 
Algumas pessoas também consideram 
que uma inteligência artificial geral pode 
um dia ter emoções ou autoconsciência. 
Mas ainda não chegámos a esse ponto, 
e tudo o que uma inteligência artificial 
fraca pode fazer é identificar e simular 
emoções.

NOÇÕES ESSENCIAIS 
INTERNET DAS COISAS  
Uma infraestrutura de objetos 
interligados capazes de comunicar 
entre si sem intervenção humana.

ALGORITMO 
Uma sequência de instruções 
que transforma uma entrada 
numa saída. Da mesma forma, 
por exemplo, que uma receita de 
crepes lhe permite, seguindo passos 
específicos, transformar um conjunto 
de ingredientes numa deliciosa 
sobremesa. Os passos para resolver 
um cubo de Rubik também são um 
algoritmo. 

GRANDES DADOS, MEGADADOS  
OU BIG DATA 
Um conjunto de dados tão grande que 
não pode ser recolhido, armazenado 
e analisado através dos métodos 
tradicionais. Muitos algoritmos de 
inteligência artificial utilizam grandes 
dados. 

APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA 
A capacidade de uma máquina de 
aprender a executar uma tarefa sem 
instruções externas, mas graças à 
experiência adquirida durante um 
processo de treino.

APRENDIZAGEM PROFUNDA 
Aprendizagem automática com uma 
técnica específica e particularmente 
poderosa que utiliza redes neurais 
artificiais ligadas em várias camadas. 
Estas redes neurais, inspiradas 
no funcionamento dos neurónios 
humanos, realizam um processamento 
matemático dos dados recebidos.
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Segunda parte 
Ética da  
inteligência 
artificial

Apesar de as tecnologias da 
inteligência artificial serem 
promissoras, a sua utilização apresenta 
desafios éticos e sociais que têm de 
ser objeto de uma reflexão coletiva, 
dada a sua crescente influência nas 
nossas sociedades. Este é um dos 
objetivos da ética da inteligência 
artificial, que procura identificar e 
prevenir as suas utilizações indevidas, 
e promover simultaneamente os seus 
benefícios.

O QUE É A ÉTICA 
DA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL? 
A ética refere-se a um conjunto de 
normas (princípios, regras) que os seres 
humanos têm de respeitar se querem 
agir corretamente, como o princípio de 
que não se deve prejudicar os outros, ou 
a regra que proíbe a mentira. Diz-se que 
a ética é prescritiva porque prescreve o 
que deve ser, o que deve ser feito, ou o 
que é aceitável de acordo com os valores 
adotados. As normas éticas articulam 
valores que reconhecemos como morais. 
A ética também se refere à disciplina 
filosófica que tenta estabelecer estas 
normas e valores.

A ética da inteligência artificial consiste 
na aplicação desse conjunto de normas e 
valores ao desenvolvimento e utilização 
da inteligência artificial. Trata-se, 
portanto, de um campo de aplicação 
restrito, embora, devido à forma como 
estas tecnologias estão a alterar a 
organização social e à possibilidade de 
que tenham consequências prejudiciais 
muito profundas, esteja a adquirir uma 
importância crucial e a experimentar um 
desenvolvimento muito importante.

Finalmente, a ética da inteligência artificial 
faz parte da ética pública, ou seja, da 
ética aplicada às controvérsias sociais, 
que exigem uma solução aceitável para os 
indivíduos que discordam. Este é também o 
caso da ética ambiental e da bioética.
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ALGUNS DESAFIOS 
ÉTICOS E SOCIAIS 
O desenvolvimento e a utilização 
da inteligência artificial já levaram 
muitas pessoas, incluindo membros da 
comunidade científica e académica, a 
manifestarem numerosas preocupações 
sobre este tema. Entre estas encontram-se 
as seguintes:

> RISCO DE VIOLAÇÃO DA 
PRIVACIDADE  
A privacidade é um valor social que 
surgiu recentemente nas sociedades 
que aspiravam à democracia. Hoje 
em dia, é amplamente aceite e a sua 
violação gera muitas preocupações 
na cidadania. O risco de violação 
da privacidade é facilitado pela 
capacidade sem precedentes dos 
meios de recolha de dados pessoais, 
cada vez mais intrusivos, e pela 
multiplicação dos pontos em que 
essa recolha de dados pessoais é 
efetuada (por exemplo, os telemóveis 
ou outros objetos domésticos ligados 
à Internet). Este risco também é 
aumentado pelas novas possibilidades 
analíticas oferecidas pela inteligência 
artificial. Os algoritmos já podem, por 
exemplo, identificar indivíduos através 
do cruzamento de diferentes dados 
anonimizados.

> O RISCO DE LIMITAÇÃO DA 
LIBERDADE DE ESCOLHA E 
DA AUTONOMIA 
A liberdade de escolha e a autonomia, 
ou seja, a capacidade da pessoa de 
tomar as suas próprias decisões, 
são geralmente valorizadas. Mas 
as máquinas podem restringir 
consideravelmente a nossa liberdade, 
tomando decisões por nós sem que 
sejamos capazes de as questionar 
ou mesmo de perceber como foram 
tomadas. Pensemos, por exemplo, nos 
efeitos de “filtro-bolha” dos algoritmos, 
que oferecem aos utilizadores 
propostas sempre coerentes com o seu 
comportamento digital (ou seja, com 
as suas escolhas anteriores), limitando 
assim a diversidade de conteúdos que 
lhes são oferecidos ou a possibilidade 
de descobrir novas preferências. É 
o caso dos sítios de distribuição de 
conteúdo musical que oferecem temas 
que são sempre semelhantes aos que o 
utilizador costuma ouvir.

> O RISCO DE DISCRIMINAÇÃO 
A discriminação consiste em tratar 
casos semelhantes de forma diferente 
sem uma boa razão. É o oposto da 
justiça, que consiste em tratar casos 
semelhantes da mesma forma. Uma 
máquina inteligente pode reproduzir 
ou gerar discriminação quando o 
seu algoritmo ou os dados com que 
aprende contêm erros ou vieses que 
levam a que determinados indivíduos 
ou grupos sejam, injustificadamente, 
tratados de forma diferente do resto 
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da população. Assim, esses indivíduos 
ou grupos são excluídos dos benefícios 
da inteligência artificial. Uma 
máquina treinada com dados que não 
representem toda a população privará 
parte desta dos seus benefícios. É o 
que acontece quando uma máquina 
que deteta o cancro de pele é treinada 
apenas com peles claras: não detetará 
com a mesma fiabilidade os cancros 
que aparecem em peles mais escuras.

> A FALTA DE 
EXPLICABILIDADE 
É frequentemente difícil explicar 
como é que um algoritmo chegou 
a uma determinada decisão ou 
recomendação. As máquinas 
inteligentes são como “caixas negras” 
cujo funcionamento somos incapazes 
de entender. No entanto, a capacidade 
da pessoa de compreender uma 
decisão tomada por um algoritmo 
revela-se importante para poder 
controlar as decisões que a afetam, 
para as poder contestar ou mesmo 
alterar. A explicabilidade é um valor 
estreitamente ligado à liberdade de 
escolha e à autonomia, mas também à 
justiça, na medida em que as máquinas 
inteligentes reproduzem ou geram 
discriminação. 

> A AUTOMATIZAÇÃO DO 
TRABALHO 
Apesar de as máquinas inteligentes 
permitirem a realização de tarefas 
repetitivas e poderem assim reduzir a 
dureza do trabalho, tendem a substituir 

os trabalhadores humanos. Além de 
consequências socioeconómicas, 
como um aumento do desemprego, 
esta substituição afeta o sentimento 
de solidariedade e de autorrespeito 
das pessoas. Um dos desafios éticos 
torna-se então a manutenção das 
relações humanas, especialmente em 
sectores como a saúde ou a educação; 
outro consiste na preservação das 
condições de respeito e de autoestima, 
parcialmente baseadas num sentido de 
utilidade social.

> OS RISCOS AMBIENTAIS 
A proteção do meio ambiente e a 
luta contra as alterações climáticas 
constituem atualmente grandes 
desafios sociais. A implementação 
da inteligência artificial pode ajudar 
a melhorar as ações coletivas e 
individuais para reduzir o nosso 
impacto negativo no meio ambiente, 
mas também pode, se não for 
controlada, aumentar esse impacto. 
Abordar os aspetos ambientais da 
inteligência artificial implica ter em 
consideração o impacto de todos os 
objetos que tornam possível a sua 
utilização, como os smartphones, 
com os seus componentes poluentes, 
ou os centros de armazenamento 
de megadados (data centres). Estes 
centros, por exemplo, que permitem a 
aprendizagem automática, entre outras 
funções, realizam grandes consumos 
de energia.
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DOS PRINCÍPIOS À AÇÃO
Para dar respostas socialmente aceitáveis 
às diversas preocupações éticas, sociais 
e políticas suscitadas pela implementação 
da inteligência artificial, foram produzidas 
no mundo inteiro numerosas declarações 
de princípios éticos e diretrizes. Estes 
documentos tentam definir os princípios 
éticos que orientarão a reflexão sobre 
as formas de limitar as consequências 
negativas da utilização da inteligência 
artificial. Exemplos destes documentos são 
os princípios adotados pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e pelos países do G20, o 
Livro Branco sobre a Inteligência Artificial 
da Comissão Europeia e a Déclaration de 
Montréal pour un développement responsable 
de l’IA (“Declaração de Montreal para o 
Desenvolvimento Responsável da Inteligência 
Artificial”), que se distingue pelo processo 
deliberativo que guiou a sua elaboração. Esta 
declaração promove 10 princípios éticos para 
o desenvolvimento responsável da inteligência 
artificial, como o princípio do bem-estar:

O desenvolvimento e utilização de Sistemas 
de Inteligência Artificial (AIS) tem de 
permitir aumentar o bem-estar de todos os 
seres sencientes. 

Os princípios destinam-se a orientar a 
ação. Podem assim constituir a base de 
diversas medidas concretas para a gestão 
e o desenvolvimento ético da inteligência 
artificial, nomeadamente em termos de: 

> legislação;
> políticas públicas;
> auditorias ou certificações;
> formação;
> agentes institucionais;
> códigos de conduta; ou
> soluções técnicas.

NOÇÕES ESSENCIAIS 
DILEMA ÉTICO 
Uma situação apresenta um dilema 
ético quando exige uma escolha entre 
duas opções incompatíveis e ambas 
moralmente insatisfatórias. Isto ocorre 
quando existe um conflito de princípios 
ou valores e é necessário sacrificar um 
valor moral significativo. 

GOVERNAÇÃO ALGORÍTMICA 
Este termo pode referir-se quer à forma 
como os algoritmos são governados, ou 
seja, à forma como são desenvolvidos 
e regulados, quer à forma como os 
algoritmos nos governam ou regulam as 
nossas vidas, as nossas relações sociais 
e/ou as nossas instituições públicas.

CAIXA NEGRA 
Uma caixa negra é um sistema de 
inteligência artificial cujas decisões 
ou recomendações são difíceis ou 
impossíveis de explicar. Este termo frisa a 
falta de transparência no funcionamento 
das máquinas inteligentes, especialmente 
das que utilizam algoritmos de 
aprendizagem profunda (deep learning).

ÉTICA DESDE A CONCEÇÃO (ETHICS BY 
DESIGN): 
Uma forma de fomentar a utilização 
ética das ferramentas digitais e dos 
sistemas de inteligência artificial é ter 
em consideração princípios éticos desde 
o momento em que essas ferramentas 
e/ou sistemas são concebidos por 
investigadores e engenheiros. Desta 
forma, evita-se, à partida, a sua utilização 
antiética ou socialmente indesejável.

VIÉS 
O viés é um mecanismo de pensamento 
que altera e distorce a maneira de 
observar, de julgar ou de agir. Um 
algoritmo pode sofrer de vieses se 
favorecer certos resultados sem uma boa 
justificação moral.
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CASOS DE 
UTILIZAÇÃO 
DE ÉTICA DA 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
FERRAMENTAS 
PRÁTICAS
Entre os numerosos desafios éticos, 
sociais e políticos apresentados pelas 
aplicações da inteligência artificial, os seis 
seguintes teriam de ser abordados com a 
máxima prioridade: 

1. a equidade, a inclusão e a diversidade 
nos processos de recrutamento;

2. os dados e a privacidade na saúde;

3. a automatização na educação;

4. a inteligência artificial na gestão de 
crises de saúde;

5. a luta contra as alterações climáticas;

6. a desinformação e as redes sociais.

Para refletir coletivamente sobre estas 
questões, convém partir de situações 
concretas em que a utilização da 
inteligência artificial nos afeta tanto 
individual como coletivamente (casos 
de utilização). Nestas situações, temos 
de realizar uma escolha social de acordo 
com os princípios éticos e políticos que 
tivermos reconhecido coletivamente.

Para realçar estes casos de utilização, 
apresentamos uma ilustração e um cenário 
prospetivo. Um cenário prospetivo é 

uma descrição de uma situação futura. 
Não é uma história verdadeira, nem é 
ficção científica, mas uma situação que 
é provável que venha a acontecer. Em 
vésperas de grandes transformações 
associadas à inteligência artificial nas 
nossas sociedades, o cenário prospetivo 
permite-nos descobrir, criar, pensar e 
prevenir de forma diferente.

OBJETIVOS 
Os seis casos de utilização a seguir 
apresentados servem vários objetivos.

> São desencadeadores: constituem 
pontos de partida para a discussão.

> São prospetivos: descrevem situações 
típicas que podem surgir num futuro 
próximo.

> Apresentam dilemas éticos: 
descrevem situações em que os 
valores e princípios podem entrar em 
conflito ou, pelo menos, em tensão.

> São problemas abertos: não indicam 
qual é a solução moral a tomar, nem 
prescrevem qualquer norma ou 
obrigação moral específica.

COMO? 
Pode utilizar o cenário ou a ilustração, ou 
ambos, para iniciar conversas ou debates.
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1. A EQUIDADE, A INCLUSÃO E A DIVERSIDADE 
NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO

A EManage é uma empresa em fase 
de arranque que ajuda pequenos 
negócios a realizar a transição para 
as novas tecnologias. A empresa tem 
crescido e anda à procura de novos 
talentos. A equipa de gestão está 
empenhada em garantir a diversidade 
nos seus quadros de pessoal e, 
portanto, promove a inclusão e a 
igualdade de género na sua oferta 
de emprego. A fim de limitar o viés 
humano e encontrar os melhores 
candidatos para o cargo, a EManage 
decide implementar um processo de 
recrutamento algorítmico. Por outras 
palavras, utiliza um algoritmo para 
ordenar e selecionar as candidaturas, 
a fim de limitar a influência dos 
preconceitos na seleção. Como é que 
funciona? O algoritmo é treinado com 

dados de contratações passadas e os 
critérios do perfil do candidato ideal. 
Ou seja, utiliza dados existentes de 
candidatos que foram contratados 
pela empresa. No entanto, apesar da 
intenção da empresa de introduzir 
uma maior diversidade e a paridade 
de género, parece que o algoritmo 
reproduziu uma certa imagem do 
candidato ideal selecionando apenas 
homens para uma entrevista de 
emprego.
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2. OS DADOS E A PRIVACIDADE NA SAÚDE

O Elias mudou recentemente de seguro 
de saúde: a sua nova seguradora 
oferece-lhe um relógio conectado e 
uma aplicação de saúde que incentiva 
os utilizadores a manter um estilo de 
vida que reduza os riscos médicos. 
Esta aplicação tem acesso aos hábitos 
alimentares, às deslocações, ao ritmo 
cardíaco e a outras informações que lhe 
permitem definir um perfil de risco dos 
utilizadores. Um dia, o Elias recebe o 
diagnóstico de uma doença que requer 
tratamentos longos e dispendiosos. 
Quando informa a companhia de 
seguros para iniciar o tratamento, esta 
comunica-lhe que não cobrirá as suas 
despesas médicas. Quando procura 
perceber porquê, o serviço de atenção 
ao cliente da seguradora diz-lhe que 
a sua elegibilidade é determinada por 
um algoritmo com base em parâmetros 
importantes, mas que não sabe 

como é que chegou ao resultado a 
que chegou. Por insistência do Elias, 
o departamento de tecnologias da 
informação da seguradora acaba por 
o informar que o sistema o classificou 
como uma pessoa de alto risco: 
alimentação pouco saudável associada 
a um estilo de vida sedentário. É 
verdade, o Elias está habituado a que 
as suas refeições lhe sejam entregues 
em casa, graças à aplicação de 
Deliverfood, e é um grande apreciador 
de pizza. E no que se refere à atividade 
física? A aplicação GymGym indica que 
foi ao ginásio três vezes em dois anos. 
A companhia de seguros considera 
que não pode ser responsabilizada 
financeiramente pelos maus hábitos de 
vida do Elias, e que as consequências 
para a sua cobertura de saúde estavam 
indicadas no contrato do seguro.

17



3. A AUTOMATIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO

O colégio Albert Einstein tem estado 
sempre na vanguarda da tecnologia 
pedagógica. Assim, quando a empresa 
AthenIA lhe oferece a oportunidade 
de experimentar o seu novo produto, 
um programa personalizado de ensino 
de línguas, é com entusiasmo que 
o colégio o adota para a disciplina 
de inglês. Como sempre, os alunos 
seguem a disciplina na sala de aula... 
mas sem professor. Cada um recebe 
uma banda eletrónica capaz de gravar 
a sua voz e de ler o que escreve. Estas 
informações são enviadas para um 
programa de software que elabora 
um perfil detalhado de cada aluno. 
Com esta informação, o programa 

adapta as atividades de grupo e atribui 
trabalhos de casa personalizados, 
tendo em conta o progresso individual. 
Estes dados também serão utilizados 
no momento da avaliação final para a 
passagem para o nível seguinte.
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4. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO  
DE CRISES DE SAÚDE

Uma pandemia está a varrer os cinco 
continentes. Nenhum país é poupado. 
A fim de limitar a propagação do vírus, 
as autoridades de saúde adotaram 
rigorosas medidas de confinamento. 
À medida que o número de infeções 
vai diminuindo, os governos decidem 
realizar um desconfinamento gradual. 
Para o fazer com segurança, um dos 
meios implementados consiste na 
utilização de uma aplicação para 
telemóvel, a ANTIV, que recolhe dados 
de saúde dos utilizadores e regista os 
seus movimentos e contactos, o que 
lhe permite calcular automaticamente 
o seu nível de risco de infeção. A ANTIV 
permite às autoridades investigar 
retrospetivamente casos de infeção, 
e avisar os utilizadores se estiveram 
em contacto com uma pessoa 
infetada. O Hakim, que trabalha no 

serviço de entregas de uma cadeia de 
supermercados, utiliza a ANTIV. Com 
a pandemia, o volume de entregas é 
muito importante e o Hakim já perdeu 
a conta às horas de trabalho que 
realizou nas últimas semanas. Durante 
uma entrega, torce o tornozelo. 
Preocupado, dirige-se imediatamente 
ao hospital mais próximo. À entrada, 
o departamento de triagem verifica 
o seu risco de infeção na aplicação. 
O Hakim apresenta um elevado nível 
de risco devido aos seus múltiplos 
contactos durante as entregas. Apesar 
de não apresentar sintomas, pode ser 
portador de um vírus que infete outros 
doentes no hospital. Como a lesão não 
parece ser crítica, o hospital recusa a 
sua entrada nas urgências e manda-o 
para casa.
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5.A LUTA CONTRA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

A Mei e o Pablo querem construir uma 
casa. Um arquiteto oferece-lhes o 
mais recente modelo de casa amiga 
do meio ambiente: inteligente e 
ecológica. Como o casal é sensível à 
causa ambiental, gosta da ideia e pede 
mais pormenores.

O arquiteto explica que a casa utilizará 
sistemas de inteligência artificial para 
otimizar o consumo de energia, o uso 
de água, o tratamento dos resíduos 
domésticos e até a luz natural. Não 
só pouparão dinheiro reduzindo o 
consumo de energia, como o seu 
impacto no meio ambiente será 
negligenciável.

Entusiasmados, a Mei e o Pablo 
discutem o projeto com um amigo 
que trabalha numa organização de 
proteção ambiental. A resposta 

do amigo surpreende-os: “Já 
pensaram no impacto ambiental dos 
eletrodomésticos inteligentes dessa 
casa ecorresponsável? Começa com 
a exploração de terras raras que são 
utilizadas para fabricar componentes 
essenciais desses dispositivos 
eletrónicos, que têm uma vida útil 
bastante limitada. Também têm de 
ser substituídos regularmente, o que 
gera muitos resíduos poluentes... e 
isto para não falar do astronómico 
consumo de energia dos enormes 
centros de processamento de dados a 
que a casa vai estar ligada!”

Assim, a Mei e o Pablo vão ter de 
pensar duas vezes.
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6. A DESINFORMAÇÃO E AS REDES SOCIAIS

A Sofia está presente em diversas 
redes sociais, partilhando 
regularmente com os seus amigos 
e familiares artigos sobre diversos 
assuntos. Um dia, recebe uma 
mensagem do seu amigo José: “Tens 
de ler isto!”. A mensagem é seguida 
pelo título de um artigo que a intriga: 
“A terra é cúbica. Uma verdade 
inconveniente.” Cética mas curiosa, 
a Sofia clica no link. O artigo está 
bem escrito, o sítio de publicação 
Lesvraisnews.com está bem feito, mas 
ela não fica totalmente convencida. 
“Se a terra não fosse redonda, já se 
saberia”, pensa. No dia seguinte, 
quando entra na sua rede social 
favorita, encontra diversos artigos 
sobre o mesmo assunto entre as 
notícias apresentadas: “Sabia que... A 
terra é um cubo!”; “Andaram a mentir-

nos: 10 Razões para Acreditar que 
a Terra é Cúbica” e “Porque é que a 
Terra não é Redonda: A Verdade num 
Vídeo”. Com efeito, o algoritmo da 
rede social registou o seu interesse no 
primeiro artigo e, para lhe apresentar 
um conteúdo personalizado de acordo 
com as suas preferências, propõe-lhe 
artigos semelhantes. A Sofia começa 
a interrogar-se sobre este tema. Passa 
os seguintes dias a ler todos os artigos 
propostos pelo seu feed de notícias. 
Uma semana mais tarde, envia à sua 
amiga Lenû a seguinte mensagem: 
“Lê isto! Na vida, temos de fazer 
perguntas!”, juntamente com um artigo 
intitulado “10 provas de que a terra é 
cúbica”.
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Terceira parte 
Discutir sobre 
a ética da  
inteligência 
artificial

ENVOLVIMENTO  
DA CIDADANIA
Há muitas formas de incluir a cidadania 
no debate sobre a ética da inteligência 
artificial. Consoante o nível de 
envolvimento, podem distinguir-se, em 
geral, três processos típicos:

  > CONSULTA 
A consulta é um processo que consiste 
em recolher as opiniões já formadas 
de um conjunto de pessoas sobre um 
tema previamente definido. A consulta 
permite às pessoas participantes 
fazer perguntas e exprimir as 
suas preocupações, expectativas, 
comentários ou opiniões, a fim de 
melhorar o processo de decisão. 

> DELIBERAÇÃO 
A deliberação é uma discussão 
fundamentada através de uma troca 
de argumentos para uma decisão 
coletiva. A deliberação tem de conduzir 
a um aumento dos conhecimentos 
de cada pessoa, e à compreensão 
dos seus próprios interesses e dos 
interesses do grupo. Pode levar à 
modificação das preferências iniciais. 
Não visa necessariamente o consenso, 
mas a identificação de orientações 
comuns baseadas em convergências e 
divergências de opinião, e nas razões 
que lhes estão subjacentes. 

> COCONSTRUÇÃO 
A coconstrução é um método que 
consiste em integrar a cidadania em 
todo o processo de ideação e criação. 
Trata-se de um processo colaborativo 
e interativo em que a cidadania e 
as restantes partes interessadas 
interagem e criam em conjunto.
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PORQUÊ DELIBERAR 
SOBRE A ÉTICA 
DA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL? 
O desenvolvimento da inteligência artificial 
tem repercussões em todas as esferas 
da vida pessoal e social, afeta o mundo 
inteiro, e é um complexo fenómeno 
tecnológico e social cujas consequências 
ninguém pode medir. É crucial multiplicar 
os conhecimentos sobre esta questão: os 
conhecimentos científicos, evidentemente, 
mas também os conhecimentos da 
cidadania, dos utilizadores da inteligência 
artificial e de quem sofre os seus efeitos. 
É por isso que é essencial implementar a 
inteligência coletiva e envolver o maior 
número possível de pessoas, mais além dos 
círculos de peritos e decisores públicos, 
no processo de reflexão sobre os desafios 
sociais e éticos da inteligência artificial.

A deliberação não só aprofunda o nosso 
conhecimento da inteligência artificial 
enquanto objeto tecnológico que 
transforma as nossas relações sociais e 
políticas, mas também nos permite tomar 
melhores decisões, conferindo-lhes uma 
legitimidade que muitas vezes está ausente 
das decisões dos especialistas. Isto exige 
a participação de um número significativo 
de pessoas e uma grande diversidade de 
participantes. A riqueza cultural e social do 
mundo é o único limite.

Finalmente, a participação nas deliberações 
permite a todos e cada um de nós fazer 
ouvir a nossa voz e oferece a oportunidade 
de colocar a inteligência artificial ao serviço 
do bem comum e dos nossos interesses 
fundamentais.

NOÇÕES ESSENCIAIS
ARGUMENTO 
Um argumento é um raciocínio 
que permite provar ou justificar 
uma afirmação (uma opinião). Para 
defender uma opinião e convencer as 
pessoas a que nos dirigimos com boas 
razões, temos de utilizar um conjunto 
coerente de argumentos. 

BEM COMUM 
O bem comum refere-se a uma 
realidade partilhada por todos, 
independentemente da organização 
social. O “comum” implica a ideia 
de uma ligação entre os membros 
do grupo. Uma inovação para o 
bem comum pressupõe que seja 
desenvolvida no interesse de todos.

INTELIGÊNCIA COLETIVA 
A inteligência coletiva consiste na 
capacidade de um grupo de encontrar 
soluções mais adequadas, tomar 
melhores decisões e aprofundar 
os seus conhecimentos através da 
discussão, da troca de argumentos 
e da partilha de conhecimentos 
individuais. O exercício da inteligência 
coletiva exige que os membros do 
grupo partilhem objetivos e interesses 
comuns, bem como um espaço de 
colaboração (físico ou virtual).
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A FIM DE DELIBERAR 
CORRETAMENTE, NÃO ESQUEÇAMOS 
QUE... 
... todas as pessoas participantes são 
iguais no debate e a participação num 
workshop deliberativo exige um espírito 
de respeito mútuo.

... todas as opiniões contam: as opiniões 
de boa-fé dos participantes não podem 
ser excluídas sem discussão.

... as opiniões apresentadas têm de ser 
apoiadas por argumentos e a troca de 
argumentos tem de ser pública.
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