
 

Impacto Positivo do teu 

Projecto 
 

Porque a tua aplicação ou invenção de IA pode magoar pessoas por 
acidente, precisas de pensar cuidadosamente no efeito que terá em 
diferentes pessoas.  
 

Poderá uma invenção que 
ajude a dirigir os sinais de 
trânsito causar danos a 
qualquer pessoa? 
 
 

 

 

E que tal uma aplicação móvel 
onde as pessoas partilham as 
suas fotografias com outros? 

em pessoas diferentes. 
  



 

porque é que isso pode 
ser bom ou mau? 
 
Digamos que há um robô 
recolhedor de lixo que recolhe 
e classifica automaticamente 
os objectos para reciclagem? 

 
 
Esse robô poderia causar 
algum problema? 

 

 

E que tal uma aplicação móvel 
que permite ao paciente 
comunicar directamente com 
o seu médico? 



 

 
Algum problema com um 

aplicativo como esse? 
 
 

Porquê todas estas 

perguntas? 
Ao responderes a estas perguntas, estavas a pensar na ética! 

A ética é pensar no certo e no errado. 

 

Vais querer ter a certeza de que o teu projecto 
ajuda as pessoas e a sociedade em vez de causar 
danos, mesmo que os danos sejam por acidente. 

 

 

Este vídeo abaixo fala sobre como podes fazer tecnologia que faz bem e não 
faz mal. 
https://youtu.be/O30u6up25DU 

 



 

batya's 5 (6) palavras 

grandes: 

1. Intervenientes 

○ Quem é afectado pelo teu projecto? 

2. Intervenientes directos 

○ Os teus utilizadores 

3. Intervenientes indirectos 

○ Outros que possam ser afectados pelo teu projecto. 
4. Uso generalizado 

○ O que significa se MUITAS pessoas usarem o teu produto? 

5. Materialidade 

○ Coisas! (usado para fazer um telemóvel) ou usado para construir 
o teu projecto. 

6. Progresso (não perfeição) 

○ Embora seja difícil, faz o teu melhor para garantir que o teu 
projecto fará o bem e nenhum mal. 

 
 
 

  



 

pensa enquanto 

constróis! 
Vais escrever os algoritmos para fazer correr a tua aplicação móvel, ou para 

fazer o teu modelo de IA aprender. 

Tens de ter a certeza de que pensas nos teus interessados ao longo do 

caminho! 

 
cenários de valor 
https://youtu.be/oaswq-lB20k 
 

 

"Se é o teu algoritmo, é a tua 
responsabilidade. Esta é a única 
forma de podermos sustentar um 
mundo onde sabemos quem é 
responsável por quê". 

 
- Margrethe Vestager, Comissária Europeia para a Competição 
 



 
É o teu projecto, por isso tens a responsabilidade de como ele muda o 
mundo - bom ou mau. 

prática 

● Quem são os teus interessados? 
 

● Intervenientes directos? Os teus utilizadores? 
 

● Intervenientes indirectos? Quem é afectado pelo teu projecto? 
 
A próxima actividade é a Viagem Ética, onde irás listar os teus interessados e 
responder a perguntas que te levarão por caminhos diferentes, dependendo 
da tua resposta.  
 
Não importa o caminho, deves acabar por ter um projecto ético que tenha 
um impacto positivo! 
 
 


