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Investimento reforçado
A Microsoft assinou protocolos de cola-

boração com o INESC-ID e Grupo Português 
de Computação Gráfica que visam acelerar 
a investigação e desenvolvimento na área da 
comunicação natural pessoa – computador em 
língua portuguesa 

Os objectos dos protocolos e contrato as-
sinados com o INESC–ID (Instituto de Enge-
nharia de Sistemas e Computadores Investiga-
ção e Desenvolvimento em Lisboa) e o Grupo 
Português de Computação Gráfica centram-se 
nas actividades do Centro Microsoft para o De-
senvolvimento da Linguagem e vêm materia-
lizar uma das medidas do Memorando de En-
tendimento de suporte ao Plano Tecnológico 
Nacional, nomeadamente a medida número 3 
– sobre Difusão da fala e língua natural por-
tuguesa – que prevê o desenvolvimento, pela 
Microsoft, de um programa efectivo de Investi-
gação e Desenvolvimento no Centro Microsoft 
de Desenvolvimento da Fala e Língua Natural 
em Portugal e dedicado ao tratamento compu-
tacional da língua portuguesa. 

O PAPEL DO INESC-ID
O INESC-ID/L2F irá proceder à transfe-

rência de conhecimento na aquisição e proces-
samento de corpora de fala, um componente 
fundamental para o desenvolvimento de tec-
nologias de reconhecimento de fala aplicáveis 
a nichos de mercado específicos, ou a produtos 
como o Exchange 12/Unified Messaging, que 
usam a interacção por fala. O trabalho entre 
as partes envolve a colaboração na definição 
de metodologias padrão e de processos apro-
priados para a definição de um serviço de re-
colha de corpora de fala telefónica, ou de ou-
tro tipo, em língua portuguesa, não só para o 
português europeu, mas para as variedades da 
língua portuguesa faladas nos países de língua 
oficial portuguesa, nomeadamente, os africa-
nos e Timor-Leste.

No âmbito da actividade profissional do 
Grupo de Interfaces Multimodais Inteligentes, 
o INESC-ID/IMM irá colaborar com a Micro-
soft em iniciativas e acções na investigação, 
desenvolvimento e demonstração de interfaces 
multimodais naturais, combinando o reconhe-
cimento da fala (em português), os gestos, o 
seguimento da pose corporal, a detecção de mo-
vimento, o rastreio de informação biométrica 
e, ainda, a detecção da pressão exercida pelo 
utilizador, em ambientes de informação senso-
rial rica, proporcionada por espaços imersivos 

com visualização em ecrãs de grande dimen-
são. A colaboração abrangerá projectos de I&D 
utilizando interfaces multimodais naturais (in-
cluindo a fala) para pessoas com necessidades 
especiais em ambientes de computação móvel 
e ubíqua e abrangerá estudos de avaliação da 
usabilidade da interacção natural multimodal 
pessoa-máquina em contextos aplicacionais 
utilizando a fala em português. 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
Já o  protocolo assinado com o Grupo Por-

tuguês de Computação Gráfica, expressa a 
vontade das duas instituições em fomentar a 
adopção pela indústria das tecnologias de in-
teracção natural pessoa-máquina, bem como 
em dinamizar a crescente indústria dos jogos 

phics da qual faz parte. 
Para o director do Centro de Desenvolvi-

mento da Fala e Língua Natural de Lisboa, 
Miguel Salles Dias, “o objectivo da Micro-
soft, assim como, de todas as entidades com 
quem estamos a trabalhar, é desenvolver produ-
tos com instrumentos de comunicação natural 
pessoa-computador em português, de forma a 
melhorar as aplicações em nichos de mercado 
específicos, e aumentar ainda o número de cida-
dãos portugueses com acesso às tecnologias de 
informação, em especial os que têm deficiências 
de cognição, as pessoas com limitações de mo-
bilidade ou os mais vocacionados para formas 
naturais de interacção pessoa-computador, tal 
como os idosos e as crianças.”  E, acrescenta, 
“Temos vindo a trabalhar, desde a abertura do 

centro em Novembro de 2005, no sentido de 
estabelecer relações de cooperação estreitas no 
âmbito da investigação e do desenvolvimento 
com universidades, institutos, laboratórios de 
iInvestigação e empresas em Portugal, e é neste 
âmbito que se inserem estes protocolos e con-
trato assinados hoje, demonstrando o sucesso 
e a adesão que as iniciativas de investigação 
aplicada ao processamento computacional da 
língua portuguesa estão a ter no nosso país, 
sendo certo que outros se seguirão”.

por computador em Portugal e, ainda, as tec-
nologias de ensino à distância em temas de 
interesse às duas instituições. 

Fundado em 1988, o GPCG, tem como 
missão congregar competências académicas 
e científicas no domínio da Computação Grá-
fica, onde se incluem a interacção pessoa-má-
quina multimodal e os jogos por computador, 
desenvolvendo a colaboração e a visibilidade 
da comunidade junto das suas congéneres es-
trangeiras no âmbito da Associação Eurogra-
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