
TÓPICOS 

Recomendações 

Existem atualmente algumas 

centenas de robots em          

utilização em diferentes     

setores, começando a sua    

aplicação a ser realizada     

também no setor da saúde e na 

logística. Ainda pouca atenção 

tem sido dada ao desenvolvi-

mento de sistemas de interação 

que compreenda a necessidade 

de manter os postos de         

trabalho, aumentando a qualifi-

cação dos operadores de      

sistemas automatizados. Não se 

conhece ainda a dimensão da 

população e da distribuição 

setorial de robots em Portugal.  

  Apoiar empresas portu-

guesas para a utilização de 

robots de modo a aumenta-

rem a produtividade direta 

sem diminuir os custos de 

trabalho. 

 

   Fomentar a troca de 

informação e de experiên-

cias com equipas de inves-

tigação e desenvolvimento 

tecnológico noutros países 

europeus, Estados Unidos e 

Japão. 

 

 Coordenar com a Socie-

dade Portuguesa de Robóti-

ca a execução de um inqué-

rito nacional sobre os 

modos de utilização de 

robots em Portugal. 

 

Criar um grupo de traba-

lho no GrEAT sobre apli-

cações de robótica 

GrEAT-Rede Portuguesa de Avaliação de Tecnologia  

 Sistemas de Interacção  

com Robots  

A aplicação de robots tem sido sucessivamente realizada na 

indústria (sobretudo no sector automóvel e electrónica)               

em Portugal acompanhando o processo de modernização          

iniciado há algumas décadas.   

Metodologia 

 

Revisão dos estudos já realizados a nível internacional sobre o conceito de “interação intuitiva com tecnolo-

gia” sobretudo com tecnologia robótica. Aplicação de entrevistas com especialistas nesta área de conheci-

mento (entrevistas já realizadas no Japão e Alemanha). Tratamento e análise das entrevistas e de material 

empírico disponível. Preparação de projectos europeus para desenvolvimento experimental (em curso no 

âmbito do Horizon2020).  
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Os objectivos deste trabalho passam por  

aumentar a capacidade de atenção e de conhecimento na 

operação com robots inteligentes enquanto máquinas ou 

ferramentas de trabalho. Este tipo de tarefas requer novas 

competências e qualificações por parte dos operadores e 

não se desenvolvem estes sistemas de interação para retirar 

humanos dos postos de trabalho. Assim, o estudo pretende 

compreender quais são as alternativas organizacionais onde 

a interação intuitiva com robots pode ser aplicada com 

níveis mais elevados de desempenho e de produtividade.  

Resultados  

Foram   

 - Início da rede internacional 

IR@MI  

(http://sites.fct.unl.pt/iraminetwork/)  

sobre aspetos sociais da robótica na 

indústria  

 - Publicação da revisão de literatura 

internacional disponível e da análise 

das entrevistas realizadas  

 - Preparação de projectos         

internacionais com participação    

portuguesa sobre o desenvolvimento 

deste conceito de avaliação de    

tecnologia de interação com robots 

 - Edição de brochura com        

exemplificação de casos de boas 

práticas na aplicação de robots em 

ambientes de trabalho 
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