
ITI com 4ME em fundos comunitários
O Instituto de Tecnologias Interac-
tivas do Laboratório de Robóticas e
Sistemas de Engenharia (LARSyS)
do Instituto Superior Técnico, uma
das unidades de investigação aco-
lhidas na RAM na ARDITI tem,
uma vez mais, um projecto do pro-
grama Horizonte 2020, financiado
pelo Comissão Europeia.

O projecto, liderado pela profes-
sora Valentina Nisi e pelo professor
Nuno Nunes, também membros da

direcção do ITI/LARSyS, está inse-
rido no tópico 'Transformações So-
cioeconómicas e Culturais no Con-
texto da Quarta Revolução Indus-
trial', uma acção de Investigação e

Inovação e terá uma duração de 36
meses (três anos).

É intitulado "MEMEX - MEMo-
ries and EXperiences for inclusive
digital storytelling' e tem um orça-

mento global aprovado de
3.995.036,25€ ou seja quase quatro
milhões de euros. Conta como coor-
denador/beneficiário principal o Is-
tituto Italiano di Tecnologia (IIT)
estabelecido em Génova, Itália, e al-
berga outros sete parceiros, sedia-
dos na Suécia, Irlanda, Itália, Bélgi-
ca, Espanha e Portugal.

O projecto MEMEX tem como
objectivo desenvolver novas tecno-
logias interactivas (em particular a

realidade aumentada e histórias in-
teractivas) combinadas com técni-
cas de inteligência artificial para
criar e disseminar histórias sobre as

comunidades migrantes da Europa
e o seu património cultural tangível
e intangível.

O projecto terá três pilotos para ava-
liar as tecnologias desenvolvidas pelo
consórcio Europeu. Em Barcelona o

enfoque será nas questões de género
em torno da inclusão das mulheres

migrantes. Em Paris serão os habitan-
tes do distrito XIX um dos mais multi-
culturais desta capital europeia. Final-
mente o terceiro piloto será em Lisboa
(coordenado pelo ITI/LARSyS) e
abordará a inclusão de imigrantes de

segunda e terceira geração.
O orçamento do ITI/LARSyS no

projecto MEMEX é de cerca de 380
mil euros e irá permitir constituir
uma equipa interdisciplinar de três

investigadores.
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