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RESUMO 
A Priberam é uma empresa spin-off do IST que se dedica desde 1989 à investigação e  
desenvolvimento em tecnologias da língua. Para fazer face a um número crescente de problemas 
estimulantes nesta área com que nos debatemos diariamente, foram recentemente criados os 
"Priberam Labs", um grupo  de investigação industrial centrado nas áreas de Aprendizagem 
Estatística e  Processamento de Linguagem Natural, e que tem como objectivos avançar o estado 
da arte nestas áreas, incorporar as inovações resultantes em novos produtos e promover  
colaborações com investigadores no meio académico. A aposta da Priberam em  aproximar-se da 
comunidade académica está patente em várias iniciativas, tais como a proposta de teses de 
mestrado, a organização de um ciclo de seminários no IST sobre Aprendizagem Estatística (os 
Priberam Machine Learning Lunch Seminars), e o co-patrocínio de duas edições da LxMLS 
(Lisbon Machine Learning School), uma  escola de Verão dedicada ao mesmo tema. 
Nesta palestra, apresentarei alguns dos problemas científicos e tecnológicos que têm guiado a 
investigação nos Priberam Labs, enquadrando estes problemas nas áreas  de aprendizagem 
estatística, optimização, e modelos gráficos probabilísticos.  Discutirei ainda alguns problemas em 
aberto que merecerão a nossa atenção futura. Parte do trabalho a apresentar foi feito em 
colaboração com Miguel Almeida, Mário Figueiredo, Pedro Aguiar, Noah Smith e Eric Xing. 
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