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RESUMO 
As Tecnologias de Processamento da Fala começam a entrar cada vez mais nas nossas tarefas 
diárias, deixando o ambiente de laboratório e integrando aplicações cada vez mais interessantes 
e sofisticadas.  Estas tecnologias sempre fizeram parte do nosso imaginário e representam algo 
que assumimos como fazendo, certamente, parte do nosso futuro.  O Laboratório de Sistemas de 
Língua Falada do INESC-ID representa uma linha de Investigação e Desenvolvimento em 
Tecnologias de Processamento da Fala, realizando trabalho em áreas como reconhecimento de 
fala, síntese de fala, processamento de língua natural, sistemas de diálogo e, mais recentemente, 
sistemas de tradução automática de fala para fala.  Estas tecnologias são aplicadas em 
diferentes sistemas em áreas como o áudio-visual, educação e cultura, serviços e acessibilidade.  
Nesta apresentação focaremos num conjunto de sistemas, e nos desafios tecnológicos e 
científicos associados, que incorporam as tecnologias de processamento da fala, como sejam os 
sistemas de legendagem automática de programas de televisão, sistemas de segmentação e 
indexação de blocos noticiosos, transcrição de reuniões, sistemas de atendimento telefónico 
automático, quiosques interactivos e sistemas de tradução automática de fala para fala. 
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