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RESUMO 
O ISR/IST tem estado profundamente envolvido no RoboCup, grande desafio científico na área da 
Inteligência Artificial e Robótica, desde 1997, tendo participado em várias edições e organizado 
em Lisboa a edição de 2004. O projecto que suporta essa participação (SocRob: Soccer Robots / 
Society of Robots) formou um elevado número de Licenciados, Mestres e Doutores, gerou 2 
empresas spinoff em Robótica e ajudou a dinamizar transferência de tecnologia e divulgação 
científica aos mais jovens em Portugal. O envolvimento neste desafio foi mais além: mostrou um 
novo paradigma de realizar e disseminar investigação através de competições de robôs, cujo 
impacto junto da comunidade científica tem vindo a aumentar. Nesta palestra visitarei muitos dos 
problemas científicos e tecnológicos que têm guiado a nossa investigação em sistemas multi-
robô, usando o futebol robótico como caso de estudo e estabelecendo pontes para a resolução de 
muitos outros problemas que vão para além de vencer um jogo de futebol (mesmo de robôs!). 
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