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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O conjunto de rápido desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial (IA) tem o potencial para resolver alguns dos desafios mais prementes 

que afetam a África Subsaariana e impulsionar o crescimento e desenvolvimento em setores essenciais: 

• Agricultura será feito de forma mais eficiente e eficaz, aumentando a produtividade.

• Saúde vai ser melhor ajustada, de maior qualidade e mais acessível, melhorando os resultados.

• serviços públicos será mais eficiente e mais ágil para os cidadãos, aumentar o impacto.

• serviços financeiros será mais seguro e chegar a mais cidadãos que deles necessitam, ampliando o acesso.

decisores políticos com visão de futuro, startups inovadoras, parceiros de tecnologia globais, grupos da sociedade civil e os participantes 

globais internacionais já estão se mobilizando para promover o crescimento de um ecossistema AI vibrante na África. No entanto, subsistem 

desafios estruturais que podem dificultar o desenvolvimento de um ecossistema saudável AI na África:

• Os sistemas de ensino terão de se adaptar rapidamente, e novas estruturas precisam ser criados para os trabalhadores e os cidadãos 

para desenvolver as habilidades que eles precisam para prosperar.

• cobertura de banda larga terá de expandir rapidamente - especialmente em áreas rurais - para que todos os cidadãos e empresas 

para colher os benefícios.

• implicações éticas sobre o uso justo, seguro, e inclusive de aplicações AI também devem ser abordadas através da colaboração e 

engajamento para garantir sistemas de inteligência artificial ganhar a confiança.

• Garantir uma piscina mais profundo, mais amplo e mais acessível dos dados está disponível também será fundamental para permitir aos 

pesquisadores, desenvolvedores e usuários para dirigir AI.

Tal como acontece com outras tecnologias transformadoras e revolucionárias, existem desafios inerentes ao desenvolvimento da AI. Os 

governos podem abraçar estes desafios e beneficiar de AI, criando roteiros claros para orientar a adoção desta tecnologia. Eles devem 

recalibrar suas leis e marcos legais para apoiar tecnologias baseadas em dados e crescimento voltada para a inovação; fortalecer a 

infra-estrutura de apoio para o desenvolvimento; e definir o tom de uma abordagem colaborativa que permite que todas as partes 

interessadas para compartilhar seus conhecimentos, percepções, e construir a confiança. Com a combinação certa de políticas, África e os 

seus cidadãos possam colher os benefícios das transformações nos próximos anos. 1seus cidadãos possam colher os benefícios das transformações nos próximos anos. 1

1 Agradecemos Prof. Nelishia Pillay, Chefe do Departamento da Universidade de Pretória, África do Sul Ciência da Computação pela sua contribuição 1 Agradecemos Prof. Nelishia Pillay, Chefe do Departamento da Universidade de Pretória, África do Sul Ciência da Computação pela sua contribuição 

valiosa para este papel. 
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O QUE É AI? 

AI é uma constelação de tecnologias que permitem que máquinas de agir com níveis mais elevados de inteligência e emular as capacidades 

humanas de sentir, compreender e agir. Estas capacidades humanas são aumentadas pela capacidade de aprender com a experiência e se adaptar 

ao longo do tempo. Em outras palavras, AI permite que as máquinas de perceber seu ambiente, pense, e em alguns casos aprender, para agir em 

resposta ao meio ambiente e as circunstâncias que sustentam isso. sistemas de inteligência artificial estão encontrando aplicação cada vez maior 

em todo empresas à medida que crescem em sofisticação.

AI ainda está amadurecendo como uma tecnologia. sistemas de inteligência artificial de hoje ainda têm uma capacidade relativamente rudimentar para 

entender a expressão humana, tom, emoção, e as sutilezas da interação humana. 2 A maior parte do progresso até à data tem sido em computadores de entender a expressão humana, tom, emoção, e as sutilezas da interação humana. 2 A maior parte do progresso até à data tem sido em computadores de entender a expressão humana, tom, emoção, e as sutilezas da interação humana. 2 A maior parte do progresso até à data tem sido em computadores de 

ensino para realizar tarefas estreitas - para jogar um jogo, para reconhecer uma imagem, ou para prever o tráfego, por exemplo. Ainda há um longo 

caminho a percorrer antes que os computadores podem realmente agir como seres humanos. 3 Embora o desenvolvimento AI tem uma longa história de caminho a percorrer antes que os computadores podem realmente agir como seres humanos. 3 Embora o desenvolvimento AI tem uma longa história de caminho a percorrer antes que os computadores podem realmente agir como seres humanos. 3 Embora o desenvolvimento AI tem uma longa história de 

excitação seguido de longa decepção, hoje nós estamos experimentando um período sem precedentes de inovação tecnológica em vários sectores que 

está impulsionando o crescimento da AI. Os dois fatores críticos impulsionando esse crescimento são o aumento de dados digitalizados na economia 

global eo acesso ilimitado ao poder de computação, e custos mais baixos para armazenamento de dados agora disponíveis sobre a nuvem. 4global eo acesso ilimitado ao poder de computação, e custos mais baixos para armazenamento de dados agora disponíveis sobre a nuvem. 4

A explosão de dados é o coração da AI. Enormes quantidades de dados de sensores cada vez mais difusos, redes sociais e dispositivos móveis estão 

desvendando novas oportunidades. Em 2025, o tráfego de dados global vai crescer para 163 zettabytes (que é um trilhão de gigabytes). Este 

crescimento exponencial está constantemente alimentando melhorias AI: “Os dados são a AI que o alimento é para os seres humanos." 5 desenvolvedores crescimento exponencial está constantemente alimentando melhorias AI: “Os dados são a AI que o alimento é para os seres humanos." 5 desenvolvedores crescimento exponencial está constantemente alimentando melhorias AI: “Os dados são a AI que o alimento é para os seres humanos." 5 desenvolvedores 

AI contar com esses dados para treinar e 

2 Microsoft, o futuro computadorizada, p. 342 Microsoft, o futuro computadorizada, p. 34

3 O que é referido AI tão geral, um tipo de inteligência que pode ser usada para completar uma ampla gama de tarefas em uma ampla gama de ambientes (e como tal é 3 O que é referido AI tão geral, um tipo de inteligência que pode ser usada para completar uma ampla gama de tarefas em uma ampla gama de ambientes (e como tal é 

muito mais perto de inteligência humana). O que temos hoje é estreita AI, um tipo de inteligência que é limitada a uma única tarefa ou um determinado número de tarefas. 

Narrow AI exibe alguma faceta (s) da inteligência humana, e pode fazer essa faceta extremamente bem, mas está faltando em outras áreas. Microsoft, o futuro 

computadorizada, p. 34

4 Ao longo das últimas três décadas, o custo do disco rígido por gigabyte de dados tem vindo a diminuir exponencialmente, na medida em que estamos nos aproximando próximo do custo 4 Ao longo das últimas três décadas, o custo do disco rígido por gigabyte de dados tem vindo a diminuir exponencialmente, na medida em que estamos nos aproximando próximo do custo 

marginal zero para armazenamento de dados (para baixo de USD 500.000 por gigabyte em 1980 para 2 centavos de dólar por gigabyte em 2017) . Para mais informações sobre o custo 

histórico da memória do computador e armazenamento, consulte o website hblok.histórico da memória do computador e armazenamento, consulte o website hblok.

5 Dados Age 2025: A Evolução de dados para whitepaper Life-Critical pela International Data Corporation de 2017 na Estratégia Nacional de Inteligência Artificial 5 Dados Age 2025: A Evolução de dados para whitepaper Life-Critical pela International Data Corporation de 2017 na Estratégia Nacional de Inteligência Artificial 

#AIFORALL, Discussion Paper, em junho de 2018, p da Índia. 14

https://hblok.net/blog/posts/2017/12/17/historical-cost-of-computer-memory-and-storage-4/
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refinar seus sistemas. Somente com dados podem computadores aprender a identificar os padrões, muitas vezes sutis, que lhes 

permitem “ver”, “ouvir” e “entender”.

Esta enorme quantidade de dados requer amplo poder de computação, a fim de ser armazenadas e processadas. A computação em nuvem 

responde a essas exigências e permite a criação de valor a partir de dados através de AI. imenso poder de computação pode ser aplicada para 

algoritmos estatísticos, permitindo-lhes aprender com padrões ao longo do tempo. Nuvem permite que as pessoas e as empresas a aceder a este 

poder de computação sob demanda, armando-os com as ferramentas para pesquisar, educar e desenvolver aplicações de IA. Desde que está 

disponível em qualquer lugar com uma conexão à Internet, nuvem democratiza o acesso a essas ferramentas para empresas e pesquisadores de 

todos os tipos, o que lhes permite expandir as suas compras às suas necessidades.

Impulsionada por esses dois fatores, AI será a maior revolução tecnológica de nossos tempos e tem o potencial de perturbar quase todos 

os aspectos da existência humana. Como os grandes avanços tecnológicos ao longo do século passado - eletricidade, ferrovias e 

tecnologia da informação - AI vai aumentar a produtividade dramaticamente, maximizando a produção e crescimento. Mais radicalmente do 

que essas revoluções anteriores, AI irá criar um fator inteiramente novo de produção.

Fonte: Accenture, Por Inteligência Artificial é o futuro do crescimento 

Como um novo fator de produção, AI pode impulsionar o crescimento em pelo menos três aspectos importantes: 

• automação inteligente da força de trabalho. automação inteligente significa a capacidade de automatizar tarefas complexas no automação inteligente da força de trabalho. automação inteligente significa a capacidade de automatizar tarefas complexas no 

mundo físico que anteriormente exigiam habilidades humanas para navegar obstáculos e resolver problemas. Por exemplo, 

recuperação de armazém foi transformada a partir de uma
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tarefa de trabalho intensivo para um avançado 

automatizado sistema de graças para 

inteligente robôs naquela característica 

avançado de detecção capacidades. 

Enquanto que tradicional automação 

tecnologia é tarefa específica, AI-alimentado 

automação inteligente é capaz de resolver os 

problemas de todos os setores. Além disso, 

automação inteligente permite selflearning máquinas / 

software reconhecer lacunas em seu próprio 

conhecimento e tomar medidas

para fechá-las. Considerando 

tradicional automação capital 

degrada com o Tempo, inteligente 

automação ativos constantemente 

melhorar. 

• Aumentar tanto trabalho e capital físico. AI pode fornecer um valor enorme não apenas no substituindo o trabalho humano, mas em Aumentar tanto trabalho e capital físico. AI pode fornecer um valor enorme não apenas no substituindo o trabalho humano, mas em 

complementar o trabalho eo capital físico, de forma a aumentar a produtividade. Ao automatizar tarefas repetitivas, os funcionários 

podem se concentrar em alto valor agregado e mais funções cognitivas avançadas de seus empregos. Por exemplo, em vez de gastar 

tempo compilação de dados e analisar números, administradores, contadores e agentes de crédito pode se concentrar em 

comunicação, relacionamentos, e melhor avaliação do risco, aproveitando os dados de maior qualidade. AI também aumentar o valor 

dos bens de capital existentes, permitindo que as empresas para projetar maneiras de usá-los de forma mais eficiente, por exemplo, 

reduzindo o tempo de inatividade na fabricação.

• Impulsionar a inovação. Ao permitir que os criadores e inovadores para se concentrar em onde eles agregam valor, AI libera-los para Impulsionar a inovação. Ao permitir que os criadores e inovadores para se concentrar em onde eles agregam valor, AI libera-los para 

resolver problemas complexos e escalar seus esforços criativos. Isso resulta em novos produtos, mais inovadores que se difundem em 

toda a economia, aumentar o crescimento e melhorar os resultados para os consumidores.

AI vai ter um impacto significativo, permitindo mais rápido e um progresso mais profunda em quase todo o campo, onde (humano) a inteligência 

tem um papel a desempenhar. Empresas ou organizações podem usá-lo para se envolver com os clientes, transformar o desenvolvimento de 

produtos, otimizar as operações e capacitar os funcionários. Mas ainda mais importante, AI pode ajudar a sociedade a superar alguns de seus 

maiores desafios.

Soluções de IA para Desenvolvimento Econômico e Social

AI e Deficiência - A Apple está se unindo com os principais educadores de comunidades cegos e surdos em todos os EUA para trazer codificação AI e Deficiência - A Apple está se unindo com os principais educadores de comunidades cegos e surdos em todos os EUA para trazer codificação AI e Deficiência - A Apple está se unindo com os principais educadores de comunidades cegos e surdos em todos os EUA para trazer codificação 

acessível para suas escolas. Começando queda de 2018, as escolas de apoio aos alunos com visão, audição ou outras necessidades de assistência vai 

começar a ensinar a “todos podem Code” currículos para Swift, linguagem de programação intuitiva da Apple. As escolas vão adaptar lições usando a 

tecnologia de acessibilidade da Apple. A Apple colaborou com engenheiros, educadores e programadores de várias comunidades de acessibilidade para 

fazer Todo mundo pode codificar o mais acessível possível e continuará a trabalhar em estreita coordenação com as escolas para aumentar o currículo 

conforme necessário.

AI e Petróleo e Gás - Hitachi está trabalhando para desenvolver uma solução de Internet das coisas para permitir as operações de perfuração e AI e Petróleo e Gás - Hitachi está trabalhando para desenvolver uma solução de Internet das coisas para permitir as operações de perfuração e AI e Petróleo e Gás - Hitachi está trabalhando para desenvolver uma solução de Internet das coisas para permitir as operações de perfuração e 

transmissão mais eficazes e sustentáveis. A solução permite que os operadores e prestadores de serviços para remotamente

Automação e AI 

Os termos “automação” e “AI” são muitas vezes utilizados 

alternadamente. No entanto, enquanto esses aplicativos complementam 

um ao outro, eles são diferentes:

• Automação permite que os sistemas sejam programados para executar 

tarefas repetitivas específicos. 

• AI é projetado para procurar padrões, aprender com as experiências 

e tomar decisões apropriadas - que não requer um caminho 

programado explícita para determinar como ele irá responder às 

situações com que se depara. 

• máquinas automatizadas reunir dados - sistemas de inteligência artificial 

'compreender'-lo. 

• AI complementa e acelera a automação. 
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monitorar e gerenciar patins compressor de gás natural para detectar parada de compressor, manter a eficiência operacional, prever falhas e fornecer uma 

análise multi-compressor. Projetado para monitorar, analisar e relatar sobre os indicadores-chave de desempenho (KPIs) com base em tempos de 

execução do compressor, desempenho, confiabilidade e custos, a solução Hitachi Internet das coisas integra toda a produção de gás natural prestador de 

serviços de ecossistema. Igualmente importante, que ajuda as empresas a otimizar a utilização dos ativos, obtendo o máximo de seu investimento.

AI e Educação - Microsoft, em colaboração com o distrito escolar de Tacoma, WA, desenvolveu uma solução que captura dados recentes do AI e Educação - Microsoft, em colaboração com o distrito escolar de Tacoma, WA, desenvolveu uma solução que captura dados recentes do AI e Educação - Microsoft, em colaboração com o distrito escolar de Tacoma, WA, desenvolveu uma solução que captura dados recentes do 

sistema de informação do estudante do distrito, que contém notas de alunos, atendimento, registros médicos e outros dados. Estes instantâneos 

de dados abrangentes permitem que professores e diretores para prever a probabilidade de abandono e capacitá-los para prestar assistência 

adicional de aprendizagem cedo o suficiente para transformar os alunos em situação de risco ao redor. Graças a esta solução, o distrito já ajudou 

a melhorar as taxas de graduação 55-78 por cento.

AI e indústria automóvel - NVIDIA desenvolveu DRIVE, uma plataforma AI que permite que os fabricantes de automóveis, fabricantes de AI e indústria automóvel - NVIDIA desenvolveu DRIVE, uma plataforma AI que permite que os fabricantes de automóveis, fabricantes de AI e indústria automóvel - NVIDIA desenvolveu DRIVE, uma plataforma AI que permite que os fabricantes de automóveis, fabricantes de 

caminhões, série 1 fornecedores e startups para acelerar a produção de veículos automatizados e autônomos. A plataforma combina o aprendizado 

profundo, fusão de sensores e visão surround para mudar a experiência de condução. É capaz de entender em tempo real o que está acontecendo 

ao redor do veículo, localizando-se precisamente em um mapa HD, e planejar um caminho seguro para a frente. veículos de mineração autônomas 

melhorar em 10% a Rio Tino e empresa de mineração anglo-australiana. 1melhorar em 10% a Rio Tino e empresa de mineração anglo-australiana. 1

1 https://www.economist.com/business/2017/12/07/rio-tinto-puts-its-faith-in-driverless-trucks-trains-and-drilling-rigs 1 https://www.economist.com/business/2017/12/07/rio-tinto-puts-its-faith-in-driverless-trucks-trains-and-drilling-rigs 
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O QUE AI significa pra África? 

Na África, a AI pode ajudar com alguns dos problemas mais penetrantes da região: a partir de reduzir a pobreza e melhorar a educação, a 

entrega de cuidados de saúde e erradicação de doenças, abordando os desafios da sustentabilidade - e de satisfazer a crescente demanda 

por alimentos de rápido crescimento da população para fazer avançar a inclusão no sociedades. 6 AI democratiza o acesso à tecnologia por alimentos de rápido crescimento da população para fazer avançar a inclusão no sociedades. 6 AI democratiza o acesso à tecnologia por alimentos de rápido crescimento da população para fazer avançar a inclusão no sociedades. 6 AI democratiza o acesso à tecnologia 

inovadora e de aumento de produtividade para alimentar o crescimento do continente precisa. 

Além disso, AI é fundamentalmente remodelar como o trabalho é feito, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos que levam ao 

aumento da produtividade e, no caso do governo, melhorar a prestação de serviços aos cidadãos. AI também irá gerar empregos de alto 

valor novo que exigem competências técnicas, tais como engenheiros de rede no sector bancário ou programadores web no setor de varejo. 

A demanda por cientistas de dados, especialistas em robótica e engenheiros AI irá aumentar significativamente. Além disso, a AI 

desbloqueia o valor de dados, melhora a processos cognitivos, e melhora as capacidades de previsão. Isso permitiria que os governos da 

região para impulsionar uma melhor política e tomada de decisão. 7região para impulsionar uma melhor política e tomada de decisão. 7

Crescimento em sectores-chave 

AI está definido para alimentar um novo crescimento económico. De acordo com um estudo recente sobre o impacto económico de longo prazo da AI em 

todo o mundo, AI tem o potencial de dobrar a taxa de crescimento do PIB de um país até 2035. 8 A capacidade de aproveitar mesmo uma fração desse todo o mundo, AI tem o potencial de dobrar a taxa de crescimento do PIB de um país até 2035. 8 A capacidade de aproveitar mesmo uma fração desse todo o mundo, AI tem o potencial de dobrar a taxa de crescimento do PIB de um país até 2035. 8 A capacidade de aproveitar mesmo uma fração desse 

benefício seria uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento e redução da pobreza. Este impacto será particularmente forte em alguns setores 

essenciais que são fundamentais para a África, incluindo a agricultura, saúde, serviços públicos e serviços financeiros.

6 Microsoft, o futuro computadorizada, p. 136 Microsoft, o futuro computadorizada, p. 13

7 Hila Mehr, Inteligência Artificial nos serviços aos cidadãos e Governo , Harvard Kennedy School, Centro de ASH de Governabilidade Democrática e Inovação de 7 Hila Mehr, Inteligência Artificial nos serviços aos cidadãos e Governo , Harvard Kennedy School, Centro de ASH de Governabilidade Democrática e Inovação de 7 Hila Mehr, Inteligência Artificial nos serviços aos cidadãos e Governo , Harvard Kennedy School, Centro de ASH de Governabilidade Democrática e Inovação de 7 Hila Mehr, Inteligência Artificial nos serviços aos cidadãos e Governo , Harvard Kennedy School, Centro de ASH de Governabilidade Democrática e Inovação de 

2017 

8 relatório Accenture, “ Por Inteligência Artificial é o futuro do crescimento”. Entre eles, os 12 países geram mais de metade da produção econômica do mundo. 8 relatório Accenture, “ Por Inteligência Artificial é o futuro do crescimento”. Entre eles, os 12 países geram mais de metade da produção econômica do mundo. 8 relatório Accenture, “ Por Inteligência Artificial é o futuro do crescimento”. Entre eles, os 12 países geram mais de metade da produção econômica do mundo. 8 relatório Accenture, “ Por Inteligência Artificial é o futuro do crescimento”. Entre eles, os 12 países geram mais de metade da produção econômica do mundo. 

Accenture e Frontier Economics modelado economia de cada país em 2035 em um cenário de referência que mostra esperado crescimento econômico sob 

suposições atuais. Eles então compararam isso com um cenário de crescimento que permite a AI ser absorvido pela economia nos próximos 18 anos. AI parece 

produzir os maiores benefícios econômicos para a maior economia do mundo, os EUA. A modelagem sugere que sua taxa de crescimento anual iria saltar de 

2.6pc hoje para 4.6pc em 2035, gerando uma 8.3trn USD adicional para a economia. O Reino Unido poderia impulsionar o seu crescimento anual de 2.5pc a 

3.9pc, gerando um 814bn USD extra.

https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.pdf
https://www.accenture.com/us-en/insight-artificial-intelligence-future-growth
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Agricultura

A agricultura é fundamental para o crescimento Subsaariana da África; o setor emprega mais de 65 por cento da força de trabalho do continente, e 

é responsável por 32 por cento do produto interno bruto (PIB). O Banco Mundial estima que os mercados de alimentos africanos vai valer USD 1 

trilhão até 2030 dos atuais US $ 300 bilhões. A demanda por alimentos está projetado para pelo menos o dobro até 2050, impulsionado pelo 

crescimento da população, o aumento da renda, a rápida urbanização, mudanças nas dietas nacionais e políticas comerciais intra-regionais mais 

abertas, todos os quais estão ajudando a criar novas oportunidades para os agricultores africanos. Estima-se que um aumento de 1 por cento na 

produtividade das culturas reduz o número de pessoas pobres por 0,72 por cento em África. 9produtividade das culturas reduz o número de pessoas pobres por 0,72 por cento em África. 9

No entanto, o setor está sobrecarregada com limitações importantes: 

• degradação de terra;

• redução da fertilidade do solo;

• aumento da dependência de fertilizantes inorgânicos;

• largando lençóis freáticos;

• resistência a pragas emergente; e

• aumento da vulnerabilidade e imprevisibilidade do clima global

Sua cadeia de fraca oferta, baixa produtividade e vulnerabilidade ao clima aumentam os riscos de escassez de alimentos e angústia 

agrícola. Além disso, a adoção da tecnologia tem sido lento e uso de recursos é ineficiente. O setor gostaria de receber e beneficiar da 

inovação.

AI, juntamente com a aprendizagem de máquina, imagens de satélite e análises avançadas tem o potencial de melhorar a produtividade e eficiência 

em todas as etapas da cadeia de valor agrícola. Estas tecnologias podem capacitar pequenos agricultores para aumentar os seus rendimentos 

através de melhor rendimento e maior controle de preços. Por exemplo, a tecnologia de robô pode ser usado para plantar e adubar sementes a 

uma velocidade além das capacidades humanas. AI-alimentado análise de informação de safra, também pode ajudar a identificar doenças, permitir 

o monitoramento da saúde do solo, sem a necessidade de infra-estrutura de testes de laboratório, 10 e facilitar a criação de cooperativas virtuais para o monitoramento da saúde do solo, sem a necessidade de infra-estrutura de testes de laboratório, 10 e facilitar a criação de cooperativas virtuais para o monitoramento da saúde do solo, sem a necessidade de infra-estrutura de testes de laboratório, 10 e facilitar a criação de cooperativas virtuais para 

agregar o rendimento das culturas e intermediar preços melhores com os fornecedores. Inteligência artificial agrícolas start-ups na África do Sul 

incluem, Aerobotics, MySmartFarm, DroneClouds. incluem, Aerobotics, MySmartFarm, DroneClouds. 

Soluções de IA para Agricultura

FarmDrive - O queniano startup de análise de dados é uma plataforma de classificação de crédito alternativa para os pequenos agricultores. Ele usa FarmDrive - O queniano startup de análise de dados é uma plataforma de classificação de crédito alternativa para os pequenos agricultores. Ele usa FarmDrive - O queniano startup de análise de dados é uma plataforma de classificação de crédito alternativa para os pequenos agricultores. Ele usa 

telefones celulares, dados alternativos e aprendizagem de máquina para fechar a lacuna de dados críticos que impede as instituições financeiras de 

empréstimos a pequenos agricultores de obtenção de crédito. 11empréstimos a pequenos agricultores de obtenção de crédito. 11

Semear App - Microsoft e ICRISAT desenvolveu o Semear App para ajudar os agricultores alcançar colheitas ótimas, aconselhando sobre o Semear App - Microsoft e ICRISAT desenvolveu o Semear App para ajudar os agricultores alcançar colheitas ótimas, aconselhando sobre o 

melhor momento para semear dependendo das condições climáticas, solo e outros indicadores, levando a rendimentos mais elevados. A 

semeadura App utilizada AI poderoso para fazer a interface com o clima

9 Colin Thirtle, Lin Lin e Jenifer Piesse, “o impacto da investigação-Led Crescimento de Produtividade Agrícola na redução da pobreza em África, Ásia e América Latina” Desenvolvimento 9 Colin Thirtle, Lin Lin e Jenifer Piesse, “o impacto da investigação-Led Crescimento de Produtividade Agrícola na redução da pobreza em África, Ásia e América Latina” Desenvolvimento 9 Colin Thirtle, Lin Lin e Jenifer Piesse, “o impacto da investigação-Led Crescimento de Produtividade Agrícola na redução da pobreza em África, Ásia e América Latina” Desenvolvimento 

Mundial ( Vol 31, Issue 12), 2003. Mundial ( Vol 31, Issue 12), 2003. 

10 África Agricultura Status Report 2017, O Negócio da agricultura familiar na África Sub-Sahariana, Aliança para uma Revolução Verde em África (AGRA) 10 África Agricultura Status Report 2017, O Negócio da agricultura familiar na África Sub-Sahariana, Aliança para uma Revolução Verde em África (AGRA) 

11 Para mais informações sobre FarmDrive, consulte site da companhia . 11 Para mais informações sobre FarmDrive, consulte site da companhia . 11 Para mais informações sobre FarmDrive, consulte site da companhia . 11 Para mais informações sobre FarmDrive, consulte site da companhia . 

https://farmdrive.co.ke/
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previsão modelos e dados extensa que foi downscaled para construir previsibilidade e orientar os agricultores a escolher a semana semeadura 

ideal. 12ideal. 12

Ver & spray - Tecnologia Blue River construiu máquinas “inteligentes agrícolas” para gerenciar as culturas em um plantlevel. Hoje, a melhor Ver & spray - Tecnologia Blue River construiu máquinas “inteligentes agrícolas” para gerenciar as culturas em um plantlevel. Hoje, a melhor 

prática é tratar todas as plantas como se tivessem as mesmas necessidades. No entanto, sua tecnologia See & pulverizador muda este 

paradigma, capacitando os produtores a fazer valer cada planta individual em escala. Usando a visão de computador e AI, suas máquinas 

inteligentes podem detectar, identificar e tomar decisões de gestão sobre cada planta única no campo. 13inteligentes podem detectar, identificar e tomar decisões de gestão sobre cada planta única no campo. 13

Cuidados de saúde

sistemas de saúde em África enfrentam vários desafios estruturais. sistemas médicos nacionais muitas vezes sofrem com a escassez de profissionais 

de saúde qualificados ou suprimentos, resultando em resultados divergentes para os pacientes, dependendo da instalação e serviço que eles precisam. 

Além das barreiras de acessibilidade e disparidades urbanas e rurais, a falta de consciência sobre questões de saúde pode ser uma barreira para a 

procura de cuidados, para receber tratamentos mais eficazes, e para políticas mais eficazes de saúde pública. Mesmo quando as instalações e os 

funcionários estão disponíveis, a acessibilidade pode colocar serviços necessários fora do alcance de pacientes.

AI pode ajudar a ligar essas lacunas e melhorar os resultados, e grandes corporações e startups igualmente estão desenvolvendo 

soluções de saúde AI-focados para estes desafios. Há casos de uso ricas para AI no campo da saúde:

• Capacitar e complementar equipe - soluções de IA pode ajudar a escassos de pessoal e instalações fazer mais com menos, acelerando o Capacitar e complementar equipe - soluções de IA pode ajudar a escassos de pessoal e instalações fazer mais com menos, acelerando o 

processamento inicial, triagem, diagnóstico, e pós-tratamento de acompanhamento, estendendo-se, assim, o seu tempo limitado para atender 

mais pacientes e aumento da acessibilidade.

• Melhorar a política de saúde pública - tecnologia AI pode ser usado para entender melhor os padrões da propagação da doença, bem Melhorar a política de saúde pública - tecnologia AI pode ser usado para entender melhor os padrões da propagação da doença, bem 

como a concepção de medidas mais eficazes de saúde pública em resposta.

• Melhorar a prestação de cuidados de saúde - soluções de saúde baseadas em AI pode ajudar a tornar os serviços de saúde mais pró-ativa. Melhorar a prestação de cuidados de saúde - soluções de saúde baseadas em AI pode ajudar a tornar os serviços de saúde mais pró-ativa. 

Em vez de cuidados “doente” que reage a sérios problemas, análise de dados avançados podem ajudar os profissionais a identificar potenciais 

problemas iniciais e adaptar melhor os cuidados preventivos em resposta. intervenções anteriores - antes de um problema de saúde torna-se 

uma crise de saúde - significa que a prestação de cuidados de saúde pode ser mais barato, mais fácil para o paciente, e resultar em melhores 

resultados sanitários.

• Melhores diagnósticos e de detecção - Ao analisar padrões em dados de saúde e de testes, tais como análise de visão de máquina de Melhores diagnósticos e de detecção - Ao analisar padrões em dados de saúde e de testes, tais como análise de visão de máquina de 

raios-x, AI pode ser uma ajuda fundamental que torna mais rápida e diagnósticos mais precisos. Ele permite que os profissionais de 

saúde para interpretar os resultados e identificar problemas e intervenções específicas em meio a cenários complexos com diferentes 

variáveis interagindo ao mesmo tempo.

• Melhorar o acesso - ferramentas de AI, tais como agentes de conversação online e visão de máquina, pode estender o acesso a milhões Melhorar o acesso - ferramentas de AI, tais como agentes de conversação online e visão de máquina, pode estender o acesso a milhões 

de pessoas e diagnosticar remotamente várias condições de saúde usando imagens das câmeras de smartphones todos os dias.

12 Para mais informações sobre a semeadura App, consulte website Microsoft.12 Para mais informações sobre a semeadura App, consulte website Microsoft.12 Para mais informações sobre a semeadura App, consulte website Microsoft.

13 Para mais informações sobre Azul Tecnologia River, ver site da companhia.13 Para mais informações sobre Azul Tecnologia River, ver site da companhia.13 Para mais informações sobre Azul Tecnologia River, ver site da companhia.

https://news.microsoft.com/en-in/microsoft-and-icrisats-intelligent-cloud-pilot-for-agriculture-in-andhra-pradesh-increase-crop-yield-for-farmers/
http://www.bluerivertechnology.com/
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• Tailor intervenção médica - AI aplicações farmacogenómicas base, que incidem sobre o provável resposta de um indivíduo a Tailor intervenção médica - AI aplicações farmacogenómicas base, que incidem sobre o provável resposta de um indivíduo a 

medicamentos terapêuticos baseados em certos marcadores genéticos, podem ser utilizados para adaptar os tratamentos para o 

paciente. Considerando que a África é o continente mais diversos geneticamente, o avanço nesta área pode ter profundas implicações.

Soluções de IA para Saúde

Sophie Bot - Desenvolvido por uma startup queniano, este chatbots gratuitos fornece uma plataforma para perguntas sobre saúde sexual e reprodutiva. Sophie Bot - Desenvolvido por uma startup queniano, este chatbots gratuitos fornece uma plataforma para perguntas sobre saúde sexual e reprodutiva. 

Em uma sociedade onde falar sobre saúde sexual é muitas vezes um tabu, Sophie Bot fornece anonimato, respostas credíveis, independência de 

plataforma e uma interface de conversação user-friendly. Este serviço está disponível em diversos aplicativos de mensagens populares, incluindo 

Messenger e Twitter. 14Messenger e Twitter. 14

vendo AI - O projeto da Microsoft é projetado para ajudar a comunidade visão cega e baixa, aproveitando o poder da AI para transformar o mundo visual vendo AI - O projeto da Microsoft é projetado para ajudar a comunidade visão cega e baixa, aproveitando o poder da AI para transformar o mundo visual 

em uma experiência audível. O Vendo AI aplicativo de câmera inteligente permite aos usuários ouvir informações sobre o mundo ao seu redor apenas 

mantendo-se os seus telefones, pois ele pode descrever pessoas, texto, moeda, cor e objetos. Ele pode falar o texto curto, logo que ele aparece na frente 

da câmera, fornecer orientações de áudio para capturar uma página impressa, e reconhecer e narrar o texto juntamente com a sua formatação original. O 

aplicativo também pode digitalizar códigos de barras com pistas de áudio guiadas para identificar produtos, reconhecer e descrever as pessoas e suas 

expressões faciais, bem como cenas que descrevem usando o poder da AI. Vendo AI é um projeto em andamento que mantém o desenvolvimento de 

novas habilidades. 15novas habilidades. 15

Corti - A aprendizagem de máquina empresa dinamarquesa que fornece suporte de diagnóstico preciso para os serviços de emergência, permitindo que os Corti - A aprendizagem de máquina empresa dinamarquesa que fornece suporte de diagnóstico preciso para os serviços de emergência, permitindo que os 

pacientes para obter o direito tratamento mais rápido. Ele ajuda despachantes de emergência médica a tomar decisões que salvam vidas através da 

identificação de padrões de anomalias ou condições de interesse com um alto nível de velocidade e precisão. No caso de parada cardíaca fora do 

ambiente hospitalar (OHCA), a tecnologia pode reduzir o número de OHCAs não detectados em mais de 50 por cento. 16ambiente hospitalar (OHCA), a tecnologia pode reduzir o número de OHCAs não detectados em mais de 50 por cento. 16

Governo (Serviços Públicos)

Em muitos países africanos, a experiência dos cidadãos com os serviços públicos muitas vezes pode ser um desafio. A entrega é caracterizado por os 

cadernos; tarefas redundantes; falta de precisão; tempo de resposta lento; e geralmente de má qualidade, o que leva a baixos níveis de satisfação dos 

cidadãos. a capacidade dos governos para assegurar o uso eficiente dos recursos na prestação de serviços públicos é prejudicada devido a fatores 

como a corrupção ea falta de transparência, bem como os modos de prestação de serviços públicos que lutam para responder às necessidades actuais 

dia. Assim, enquanto prestação de serviços públicos geralmente é responsável por uma grande proporção dos orçamentos governamentais, o aumento 

dos gastos muitas vezes não é acompanhada por melhorias nos resultados.

Através da automação, tecnologias de IA podem simplificar significativamente os processos e reduzir custos: pode aliviar os encargos 

administrativos, papelada e atrasos, aumentando a eficiência do setor público e da velocidade com que os serviços públicos podem ser 

entregues. Isso permitirá que os gestores do setor público para resolver restrições de alocação de recursos, redirecionando os funcionários 

onde eles podem ser mais produtivo. 17onde eles podem ser mais produtivo. 17

14 Para mais informações sobre Sophie Bot, ver site da companhia.14 Para mais informações sobre Sophie Bot, ver site da companhia.14 Para mais informações sobre Sophie Bot, ver site da companhia.

15 https://www.microsoft.com/en-us/garage/wall-of-fame/seeing-ai/ 15 https://www.microsoft.com/en-us/garage/wall-of-fame/seeing-ai/ 

16 Para mais informações sobre Corti, consulte site da companhia . 16 Para mais informações sobre Corti, consulte site da companhia . 16 Para mais informações sobre Corti, consulte site da companhia . 16 Para mais informações sobre Corti, consulte site da companhia . 

17 Se utilizada de forma eficaz, AI pode levar a economias importantes em dinheiro público. Por exemplo, no Reino Unido, é esperado apenas o uso de agentes virtuais AI em 17 Se utilizada de forma eficaz, AI pode levar a economias importantes em dinheiro público. Por exemplo, no Reino Unido, é esperado apenas o uso de agentes virtuais AI em 

todos os departamentos do governo e do setor público para economizar cerca de £ 4 bilhões por ano. Para mais informações, veja techUK - prova escrita (AIC0203)todos os departamentos do governo e do setor público para economizar cerca de £ 4 bilhões por ano. Para mais informações, veja techUK - prova escrita (AIC0203)

http://sophiebot.tk/
http://www.microsoft.com/en-us/garage/wall-of-fame/seeing-ai/
http://www.microsoft.com/en-us/garage/wall-of-fame/seeing-ai/
https://corti.ai/
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/artificial-intelligence-committee/artificial-intelligence/written/70492.html
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Além de fazer a entrega dos serviços existentes mais eficientes, AI vai impulsionar a inovação, permitindo novos e melhores tipos de serviços 

públicos. capacidades de previsão da AI são um divisor de águas para a forma como os serviços e as políticas governamentais podem responder 

às necessidades da sociedade: de intervenções de serviços sociais preventivos para ajudar as crianças e estudantes que lutam para uma melhor 

informação crime e resposta de emergência. ferramentas AI também melhor pode administrar infra-estrutura, antecipando a necessidade de 

reparos e melhores ciberataques gerenciamento que ameaçam sistemas críticos. 18reparos e melhores ciberataques gerenciamento que ameaçam sistemas críticos. 18

Finalmente, ferramentas de IA irá reforçar a participação dos cidadãos. Eles podem fornecer novas plataformas para os cidadãos para avaliar a 

qualidade, adequação e eficácia dos serviços públicos, bem como expressar as suas necessidades e preferências. Isso proporciona governo com 

mais informações para melhorar os seus serviços e tomar decisões políticas mais bem informadas. 19mais informações para melhorar os seus serviços e tomar decisões políticas mais bem informadas. 19

Os governos africanos poderia ajudar a demonstrar AI potencial benefícios e confiança pública Foster na tecnologia. 20 Os governos também Os governos africanos poderia ajudar a demonstrar AI potencial benefícios e confiança pública Foster na tecnologia. 20 Os governos também Os governos africanos poderia ajudar a demonstrar AI potencial benefícios e confiança pública Foster na tecnologia. 20 Os governos também Os governos africanos poderia ajudar a demonstrar AI potencial benefícios e confiança pública Foster na tecnologia. 20 Os governos também Os governos africanos poderia ajudar a demonstrar AI potencial benefícios e confiança pública Foster na tecnologia. 20 Os governos também Os governos africanos poderia ajudar a demonstrar AI potencial benefícios e confiança pública Foster na tecnologia. 20 Os governos também 

podem ajudar o desenvolvimento da indústria local AI, buscando soluções que usam AI para resolver várias necessidades 

governamentais e criando assim a demanda dessa tecnologia. 

Soluções de IA para o Governo

espacial Aceno - A Microsoft CityNext Parceiro projetado Sanstar para o Bureau de Los Angeles de Saneamento (Lasan) usando serviços em nuvem da espacial Aceno - A Microsoft CityNext Parceiro projetado Sanstar para o Bureau de Los Angeles de Saneamento (Lasan) usando serviços em nuvem da 

Microsoft Azure. A aplicação do smartphone é usado por motoristas de caminhão para mapear e registrar suas rotas diárias e pelos cidadãos para relatar 

problemas de limpeza. O aplicativo móvel permite os motoristas para completar suas rotas mais rápido e responder a mais pedidos de clientes. 21problemas de limpeza. O aplicativo móvel permite os motoristas para completar suas rotas mais rápido e responder a mais pedidos de clientes. 21

Veritone - Esta plataforma permite federal, estadual e agências governamentais locais nos Estados Unidos, de forma transparente e Veritone - Esta plataforma permite federal, estadual e agências governamentais locais nos Estados Unidos, de forma transparente e 

automaticamente processo, transformar e analisar seus dados. A descoberta de informações de missão crítica é

18 Hila Mehr, Inteligência Artificial nos serviços aos cidadãos e Governo , Harvard Kennedy School, Centro de ASH de Governabilidade Democrática e Inovação de 18 Hila Mehr, Inteligência Artificial nos serviços aos cidadãos e Governo , Harvard Kennedy School, Centro de ASH de Governabilidade Democrática e Inovação de 18 Hila Mehr, Inteligência Artificial nos serviços aos cidadãos e Governo , Harvard Kennedy School, Centro de ASH de Governabilidade Democrática e Inovação de 18 Hila Mehr, Inteligência Artificial nos serviços aos cidadãos e Governo , Harvard Kennedy School, Centro de ASH de Governabilidade Democrática e Inovação de 

2017 

19 Dina Ringlod, os cidadãos e Service Delivery: avaliar o uso da Social Accountability Abordagens nos Sectores de Desenvolvimento Humano, dezembro de 2011, o 19 Dina Ringlod, os cidadãos e Service Delivery: avaliar o uso da Social Accountability Abordagens nos Sectores de Desenvolvimento Humano, dezembro de 2011, o 

Banco Mundial. 

20 O relatório também observa que o grande desafio para esses países - e globalmente - é escassez de AI desenvolvedor de talentos. Os governos precisam repensar a 20 O relatório também observa que o grande desafio para esses países - e globalmente - é escassez de AI desenvolvedor de talentos. Os governos precisam repensar a 

educação para um futuro local de trabalho redefinido pela AI e começar a construir um ecossistema AI saudável, colaborativo e aberto para atrair e reter talentos AI 

competitiva. De acordo com um relatório pelo IDC, os gastos com sistemas cognitivos e AI no Oriente Médio e África (MEA) região vai chegar a US $ 114,22 milhões em competitiva. De acordo com um relatório pelo IDC, os gastos com sistemas cognitivos e AI no Oriente Médio e África (MEA) região vai chegar a US $ 114,22 milhões em competitiva. De acordo com um relatório pelo IDC, os gastos com sistemas cognitivos e AI no Oriente Médio e África (MEA) região vai chegar a US $ 114,22 milhões em 

2021, com o mercado espera para representar uma taxa de crescimento anual composta de 32 por cento para o período 2017-2021 

21 Para mais informações sobre Sanstar, consulte website Microsoft.21 Para mais informações sobre Sanstar, consulte website Microsoft.21 Para mais informações sobre Sanstar, consulte website Microsoft.

https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.pdf
https://www.itweb.co.za/content/gGb3BwMWRbl72k6V
https://customers.microsoft.com/en-us/story/la-improves-sanitation-services-with-a-cloud-based-spatially-enabled-mobile-solution
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acelerada através de silos de conteúdo através do processamento cognitivo e procurando rostos, objetos, palavras faladas, logotipos e muito mais. 22acelerada através de silos de conteúdo através do processamento cognitivo e procurando rostos, objetos, palavras faladas, logotipos e muito mais. 22

Financial Services Industry

desenvolvimento do sector financeiro tem sido identificada como um fator chave na redução da pobreza nas economias em desenvolvimento. Na África, 

o objetivo é garantir que os próximos 100 milhões de africanos pode ser financeiramente incluídos dentro da próxima década. 23 AI tem o potencial para o objetivo é garantir que os próximos 100 milhões de africanos pode ser financeiramente incluídos dentro da próxima década. 23 AI tem o potencial para o objetivo é garantir que os próximos 100 milhões de africanos pode ser financeiramente incluídos dentro da próxima década. 23 AI tem o potencial para 

alcançar este mudando a maneira como os africanos acesso aos serviços financeiros, economizar dinheiro, investir e obter segurado. 

mercados bancários africanos têm sido descritos como alguns dos mais excitante do mundo: eles são de crescimento rápido, quase duas 

vezes mais rentável do que a média global, e um viveiro de inovação. 24 Principais atores do setor têm sido pró-ativa e inovadora no vezes mais rentável do que a média global, e um viveiro de inovação. 24 Principais atores do setor têm sido pró-ativa e inovadora no vezes mais rentável do que a média global, e um viveiro de inovação. 24 Principais atores do setor têm sido pró-ativa e inovadora no 

desenvolvimento de novos modelos de negócios em resposta aos desafios específicos da região, nomeadamente os baixos níveis de 

penetração bancária, uso pesado de dinheiro, cobertura de bureau de crédito escasso, e ramo limitado e redes ATM. Um número 

crescente de clientes africanos tech savvy exigir serviço bancário muito sofisticado. 25 Estudos recentes sugerem que cerca de 40 por cento crescente de clientes africanos tech savvy exigir serviço bancário muito sofisticado. 25 Estudos recentes sugerem que cerca de 40 por cento crescente de clientes africanos tech savvy exigir serviço bancário muito sofisticado. 25 Estudos recentes sugerem que cerca de 40 por cento 

dos clientes de bancos africanos preferem usar canais digitais para as transações através de canais remotos. 26 Além disso, nos principais dos clientes de bancos africanos preferem usar canais digitais para as transações através de canais remotos. 26 Além disso, nos principais dos clientes de bancos africanos preferem usar canais digitais para as transações através de canais remotos. 26 Além disso, nos principais 

mercados bancários do continente - incluindo a África do Sul e Nigéria - esta percentagem é significativamente maior. Por exemplo, na 

Nigéria, 59 por cento dos clientes preferem digitais, em comparação com 15 por cento que favorecem ramos. 27Nigéria, 59 por cento dos clientes preferem digitais, em comparação com 15 por cento que favorecem ramos. 27

Digitalização e inovação são dois factores-chave na capacidade de prestadores de serviços financeiros a crescer e distinguir o líder dos 

prestadores de serviços financeiros em atraso na região. 28 As instituições financeiras devem continuar a inovar e adotar a tecnologia de prestadores de serviços financeiros em atraso na região. 28 As instituições financeiras devem continuar a inovar e adotar a tecnologia de prestadores de serviços financeiros em atraso na região. 28 As instituições financeiras devem continuar a inovar e adotar a tecnologia de 

ponta, como AI e análise de alavancagem e dados para criar eficiência, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente. Esta tecnologia 

também irá permitir-lhes para automatizar seus processos de forma transparente para alcançar melhorias na produtividade da linha de frente 

e abrir novos fluxos de receitas para se manterem competitivas. 29 Da mesma forma, ele pode ajudar a melhorar a gestão das instituições e abrir novos fluxos de receitas para se manterem competitivas. 29 Da mesma forma, ele pode ajudar a melhorar a gestão das instituições e abrir novos fluxos de receitas para se manterem competitivas. 29 Da mesma forma, ele pode ajudar a melhorar a gestão das instituições 

financeiras de riscos, alocação de crédito, e capacidades de detecção de fraude, bem como aumentar a sua quota de vendas digitais e 

transações. Da mesma forma, eles devem parcerias com startups FINTECH e as PME no desenvolvimento de soluções de IA para os 

serviços financeiros (em vez de vê-los como ameaças ao seu negócio).

Algumas das áreas mais evidentes onde AI podem ajudar os prestadores de serviços financeiros em termos de automação, redução de custos e 

aumento de eficiência, são: 

• Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) - investigação alerta AML, gestão de casos e tomada de decisão.Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) - investigação alerta AML, gestão de casos e tomada de decisão.

22 Para mais informações sobre Veritone, consulte site da companhia.22 Para mais informações sobre Veritone, consulte site da companhia.22 Para mais informações sobre Veritone, consulte site da companhia.

23 penetração bancária de varejo da África é de apenas 38 por cento do PIB, metade da média global para mercados emergentes. Banco Europeu de Investimento, Tendências 23 penetração bancária de varejo da África é de apenas 38 por cento do PIB, metade da média global para mercados emergentes. Banco Europeu de Investimento, Tendências 

Recentes na Banca em África subsaariana, de Financiamento ao Investimento, julho de 2015.

24 Para mais informações sobre mercados bancários africanos, ver Negócios site Daily.24 Para mais informações sobre mercados bancários africanos, ver Negócios site Daily.24 Para mais informações sobre mercados bancários africanos, ver Negócios site Daily.

25 Para mais informações sobre infra-estrutura bancária Africano, ver website Ameyo.25 Para mais informações sobre infra-estrutura bancária Africano, ver website Ameyo.25 Para mais informações sobre infra-estrutura bancária Africano, ver website Ameyo.

26 Deloitte Center for Financial Services, 2018 Banking Outlook: Acelerar a transformação (2018) 26 Deloitte Center for Financial Services, 2018 Banking Outlook: Acelerar a transformação (2018) 

27 Para mais informações sobre o setor bancário do Egito, ver relatório sobre website Albawaba.27 Para mais informações sobre o setor bancário do Egito, ver relatório sobre website Albawaba.27 Para mais informações sobre o setor bancário do Egito, ver relatório sobre website Albawaba.

28 Outros factores incluem a presença geográfica; identificar os segmentos alvo direita de população; e a capacidade de criar modelos bancários mais magras.28 Outros factores incluem a presença geográfica; identificar os segmentos alvo direita de população; e a capacidade de criar modelos bancários mais magras.

29 O relatório pesquisou 600 banqueiros, 80 por cento dos quais sentiram que AI foi definido para se tornar o principal canal de comunicação entre bancos e clientes. 29 O relatório pesquisou 600 banqueiros, 80 por cento dos quais sentiram que AI foi definido para se tornar o principal canal de comunicação entre bancos e clientes. 

Para mais informações sobre o setor bancário da Nigéria, ver website ITPulse.Para mais informações sobre o setor bancário da Nigéria, ver website ITPulse.

https://www.veritone.com/ai-solutions/government/
https://www.businessdailyafrica.com/markets/marketnews/Kenyan-banks-among-world-s-most-profitable/3815534-4325030-iyig8xz/index.html
https://www.ameyo.com/blog/mobile-banking-ai-and-chatbots-banking-infrastructure-in-africa-embraces-the-tech-revolution
https://www.albawaba.com/business/egypts-banking-sector-among-top-5-africa-report-1097552
https://itpulse.com.ng/2017/12/08/accenture-nigeria-showcases-ai-robotics-and-blockchain-technology/
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• Monitoramento e gerenciamento de mudanças - gestão da mudança regulatória pode capturar novas obrigações, analisar e Monitoramento e gerenciamento de mudanças - gestão da mudança regulatória pode capturar novas obrigações, analisar e 

avaliar o seu impacto na organização; identificar as novas exigências que precisam ser implementadas; criar planos de ação; e 

monitorar a eficácia das mudanças implementadas.

• Ao cliente e satisfação do cliente - aprendizado de máquina pode ajudar empresas de serviços financeiros rastrear o comportamento do Ao cliente e satisfação do cliente - aprendizado de máquina pode ajudar empresas de serviços financeiros rastrear o comportamento do 

cliente para oferecer aconselhamento financeiro personalizado.

• Reagindo às tendências do mercado - máquinas inteligentes podem ser treinados para controlar a volatilidade negociação ou gerencia Reagindo às tendências do mercado - máquinas inteligentes podem ser treinados para controlar a volatilidade negociação ou gerencia 

riqueza e os bens em nome de um investidor. Esses algoritmos podem identificar tendências de forma mais eficiente do que os seres humanos 

e reagir em tempo real.

• Cálculo do risco - máquinas inteligentes podem analisar um grande número de conjuntos de dados díspares (como pontuação de crédito, Cálculo do risco - máquinas inteligentes podem analisar um grande número de conjuntos de dados díspares (como pontuação de crédito, 

padrões de gastos, dados financeiros) para avaliar correctamente os riscos tanto em subscrição de seguros e as avaliações de crédito, 

adaptando-os a um perfil específico do cliente.

Soluções de IA para Serviços Financeiros

Zenith Bank Plc - Localizado na Nigéria, Zenith lançou várias novas soluções que permitem transações de clientes mais convenientes, Zenith Bank Plc - Localizado na Nigéria, Zenith lançou várias novas soluções que permitem transações de clientes mais convenientes, 

seguras e rápidas. Estes incluem digitalização do banco para pagar App que pode ser usado por Zenith e clientes não-Zenith para fazer 

on-line e pagamentos na loja em segundos através de leitura de código de resposta rápida em qualquer telefone habilitado internet. aplicativo 

móvel do banco também oferece funcionalidades avançadas, tais como abertura de conta instantânea para novo cliente. 30móvel do banco também oferece funcionalidades avançadas, tais como abertura de conta instantânea para novo cliente. 30

ALAT - primeiro banco totalmente digital da África, lançado maio 2017 por Wema Bank na Nigéria. ALAT tem como alvo o segmento jovem com ALAT - primeiro banco totalmente digital da África, lançado maio 2017 por Wema Bank na Nigéria. ALAT tem como alvo o segmento jovem com 

base nos três pilares de conveniência, simplicidade e confiabilidade. Os clientes podem abrir uma conta via telefone celular ou Internet em 

menos de cinco minutos e os cartões de débito são entregues em qualquer lugar na Nigéria dentro de dois a três dias, gratuitamente. ALAT 

também promete “nenhum documento”: fotos de documentos KYC podem ser enviados via aplicativo móvel ou site. 31também promete “nenhum documento”: fotos de documentos KYC podem ser enviados via aplicativo móvel ou site. 31

Strider - Uma empresa FinTech Sul-Africano que fornece uma caixa de ferramentas de plataformas que os bancos e as instituições financeiras Strider - Uma empresa FinTech Sul-Africano que fornece uma caixa de ferramentas de plataformas que os bancos e as instituições financeiras 

podem rapidamente branco-label, a fim de proporcionar educação financeira e serviços significativos para clientes novos e existentes. 32podem rapidamente branco-label, a fim de proporcionar educação financeira e serviços significativos para clientes novos e existentes. 32

Educação

A educação é uma das áreas onde a AI está prestes a ter um grande impacto. Esta tecnologia pode ser usada para automatizar as atividades 

básicas, como classificação, liberando tempo para os professores para realizar outras tarefas importantes, incluindo a interação com os alunos, 

preparando-se para a classe, ou trabalhando no desenvolvimento profissional. Da mesma forma, ele pode oferecer apoio adicional aos estudantes 

através de sistemas tutores inteligentes e agentes de ensino automatizadas. dificuldades de aprendizagem são experientes em diferentes facetas da 

educação. tutores individualizados são geralmente necessários para ajudar os alunos a superar essas dificuldades. No entanto, devido a restrições 

de orçamento, a prestação de orientação pedagógica individualizada não é uma opção em alguns casos. Este é um desafio comum voltada para as 

instituições de ensino primário, secundário e terciário na África.

sistemas tutores inteligentes pode ser eficaz no fornecimento de matrícula individualizada, adequando material educativo às necessidades dos 

alunos e, geralmente, ajudando-os a trabalhar em seu próprio ritmo. Além disso, eles

30 Para mais informações sobre o Scan to Pay App, consulte site da companhia . 30 Para mais informações sobre o Scan to Pay App, consulte site da companhia . 30 Para mais informações sobre o Scan to Pay App, consulte site da companhia . 30 Para mais informações sobre o Scan to Pay App, consulte site da companhia . 

31 Para mais informações sobre ALAT, consulte site da companhia . 31 Para mais informações sobre ALAT, consulte site da companhia . 31 Para mais informações sobre ALAT, consulte site da companhia . 31 Para mais informações sobre ALAT, consulte site da companhia . 

32 Para mais informações sobre Stock Shop, veja site da companhia.32 Para mais informações sobre Stock Shop, veja site da companhia.32 Para mais informações sobre Stock Shop, veja site da companhia.

https://www.zenithbank.com/scan-to-pay/
http://www.alat.ng/
https://stridertech.co.za/
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pode ser usada para re-qualificação dos trabalhadores (e fazê-lo mais rápido do que através da instrução face-a-face), o que irá tornar-se uma tarefa cada 

vez mais importante para os empregadores do setor público e privado igualmente. 

AI também pode ser usado para monitorar o progresso dos alunos e professores de alerta quando pode haver um problema com o desempenho, 

fornecendo informações úteis sobre a eficácia dos cursos. Além disso, pode ser utilizado para prever desistências e permitir que as instituições 

acadêmicas para tomar medidas preventivas adequadas. as taxas de desistência no continente são elevadas; isto tem consequências significativas 

em termos de desenvolvimento económico e social, a perda da oportunidade de desenvolver talentos Africano, e o custo para instituições 

acadêmicas 33.acadêmicas 33.

Os governos africanos devem procurar estabelecer grupos de trabalho focados em aplicações de AI para a educação para 

apoiar o desenvolvimento e implementação de ferramentas e técnicas de IA neste importante sector. Da mesma forma, isso 

tornaria possível alcançar certo grau de padronização e evitar o desperdício de recursos, impedindo a duplicação de esforços.

Soluções de IA para a Educação

Universidade Georgia Tech (GTU) - GTU desenvolvido “Jill Watson” 34, um assistente de ensino AI baseado na plataforma Watson da IBM 35. O Universidade Georgia Tech (GTU) - GTU desenvolvido “Jill Watson” 34, um assistente de ensino AI baseado na plataforma Watson da IBM 35. O Universidade Georgia Tech (GTU) - GTU desenvolvido “Jill Watson” 34, um assistente de ensino AI baseado na plataforma Watson da IBM 35. O Universidade Georgia Tech (GTU) - GTU desenvolvido “Jill Watson” 34, um assistente de ensino AI baseado na plataforma Watson da IBM 35. O Universidade Georgia Tech (GTU) - GTU desenvolvido “Jill Watson” 34, um assistente de ensino AI baseado na plataforma Watson da IBM 35. O Universidade Georgia Tech (GTU) - GTU desenvolvido “Jill Watson” 34, um assistente de ensino AI baseado na plataforma Watson da IBM 35. O 

sistema foi desenvolvido especificamente para lidar com o elevado número de posts no fórum por alunos matriculados em um curso on-line que é 

um requisito para mestre em linha do GTU da ciência no programa de ciência da computação. Ele atingiu uma taxa de precisão de 97% em 

responder a perguntas dos alunos - e de acordo com relatórios pela CGU, a maioria dos estudantes não sabiam que “Jill Watson” não era uma 

pessoa real.

China - China está desenvolvendo uma tecnologia AI entender a lógica geral e significado do texto em ensaios acadêmicos e fazer um China - China está desenvolvendo uma tecnologia AI entender a lógica geral e significado do texto em ensaios acadêmicos e fazer um China - China está desenvolvendo uma tecnologia AI entender a lógica geral e significado do texto em ensaios acadêmicos e fazer um 

julgamento razoável, semelhante à humana sobre a sua qualidade global. Em seguida, ele classifica o trabalho, agregando melhorias 

recomendadas em áreas como o estilo de escrita, estrutura e tema. A tecnologia, que está sendo usado em cerca de 60.000 escolas, é 

suposto que “pensar” mais profundamente e fazer mais do que um corretor ortográfico padrão. A tecnologia é projetada para ajudar - e não 

substituir - os professores humanos como poderia ajudar a reduzir a quantidade de tempo que eles gastam em ensaios de classificação e 

ajudá-los a evitar inconsistências causadas por erros humanos, como lapsos de atenção ou preconceito inconsciente 36.ajudá-los a evitar inconsistências causadas por erros humanos, como lapsos de atenção ou preconceito inconsciente 36.

ETS 37 - Na empresa Educational Testing Services, especialistas em educação usa um e-avaliador para identificar características específicas indicativas de ETS 37 - Na empresa Educational Testing Services, especialistas em educação usa um e-avaliador para identificar características específicas indicativas de ETS 37 - Na empresa Educational Testing Services, especialistas em educação usa um e-avaliador para identificar características específicas indicativas de 

escrever proficiência em ensaios de estudante para marcar com mais eficiência e oferecer um melhor feedback. O motor de e-avaliador fornece uma 

pontuação global para um ensaio, bem como o feedback de diagnóstico em tempo real sobre gramática, uso, mecânica, estilo e organização, e 

desenvolvimento. Esse feedback é baseada na pesquisa processamento de linguagem natural adaptado especificamente para a análise das respostas 

dos alunos. Os professores usam a ferramenta para ajudar seus alunos a desenvolver suas habilidades de escrita de forma independente e receber 

feedback automatizado, construtiva. Igualmente, os alunos usam o feedback do seu motor para avaliar suas habilidades ensaio-escrita, bem como para 

identificar as áreas que precisam ser melhoradas.

33 https://wenr.wes.org/2017/05/education-south-africa 33 https://wenr.wes.org/2017/05/education-south-africa 

34 https://pe.gatech.edu/blog/meet-jill-watson-georgia-techs-first-ai-teaching-assistant 34 https://pe.gatech.edu/blog/meet-jill-watson-georgia-techs-first-ai-teaching-assistant 

35 https://www.ibm.com/watson/ 35 https://www.ibm.com/watson/ 

36 https://www.scmp.com/news/china/society/article/2147833/chinas-schools-are-quietly-using-ai-markstudents-essays-do 36 https://www.scmp.com/news/china/society/article/2147833/chinas-schools-are-quietly-using-ai-markstudents-essays-do 

37 https://www.ets.org/about/who/ 37 https://www.ets.org/about/who/ 

http://www.ibm.com/watson/
http://www.ibm.com/watson/
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2147833/chinas-schools-are-quietly-using-ai-mark-
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2147833/chinas-schools-are-quietly-using-ai-mark-
http://www.ets.org/about/who/
http://www.ets.org/about/who/
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QUEM SÃO ÁFRICA DO AI partes interessadas? 

Há muitos jogadores envolvidos na criação de um ecossistema vibrante AI. A partir da criação de quadros políticos e regulamentares para 

partilhar as melhores práticas, desde a geração de dados para desenvolver e comercializar aplicativos, todos têm um papel crucial a 

desempenhar.

Os decisores políticos 

Os decisores políticos estão no centro do desenvolvimento da AI. Como a tecnologia se expande em economias e sociedades dos 

países, os governos estão cada vez mais ativa, tanto como os decisores políticos e usuários da tecnologia. Enquanto muitos atores 

desempenham papéis diferentes, o governo é o único capaz de tomar uma visão ampla da AI e seus impactos, promovendo as 

condições para o seu crescimento, e abordar os desafios e questões que surgem do seu uso.

Os decisores políticos determinar a regulamentação e enquadramento legal, o negócio que premia a inovação, investimento e desenvolvimento de base 

tecnológica. governos com visão de futuro ao redor do mundo já estão trabalhando para permitir AI e da economia digital mais amplamente através de 

medidas como a elaboração de estruturas claras e favoráveis à inovação de protecção de dados, a implementação de políticas de segurança cibernética, 

promovendo a captação de nuvem, e promovendo a conectividade de alta qualidade para todos.

Governos executar sistemas nacionais de educação, institutos de pesquisa, e muitas iniciativas de qualificação da que equipam os trabalhadores a 

participarem na economia AI e podem contribuir para avanços AI. Eles também são os administradores de grandes quantidades de dados que 

podem fornecer a matéria-prima para investigadores e inovadores para desenvolver aplicações e têm o poder de torná-lo disponível e útil.

Finalmente, os governos são uma plataforma fundamental para o diálogo e reunindo as partes interessadas. Eles podem criar importantes 

mecanismos de colaboração e compartilhamento de informações entre o setor público, o setor privado, sociedade civil e academia. As discussões 

com esses partidos também são importantes para identificar e conceber respostas eficazes para algumas das questões políticas e os desafios 

sociais que surgirão a partir AI.

Muitos governos na África começaram a tomar medidas para promover a AI em seus países: 

• O governo da Nigéria tem tomado medidas para promover parcerias e envolvimento das partes interessadas no sentido 

de alavancar os benefícios da AI. O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou a formação de uma Agência Nacional 

de Investigação em Robótica e Artificial
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Inteligência (NARRAI). 38 O novo instituto irá colaborar com os órgãos internacionais de pesquisa, melhorar a instrução sobre Inteligência (NARRAI). 38 O novo instituto irá colaborar com os órgãos internacionais de pesquisa, melhorar a instrução sobre Inteligência (NARRAI). 38 O novo instituto irá colaborar com os órgãos internacionais de pesquisa, melhorar a instrução sobre 

temas AI para milhares de estudantes, e promover a capacidade da Nigéria para alavancar essas tecnologias para o 

crescimento económico. Em 2018 de março, o ministro da 

Comunicações Adebayo Shittu também reafirmou o compromisso de seu ministério para apoiar as partes interessadas AI, se 

envolver em conversas de gerir e explorar as implicações da AI, e partilhar as melhores práticas. 39envolver em conversas de gerir e explorar as implicações da AI, e partilhar as melhores práticas. 39

• Kenya foi o primeiro país Africano para lançar um portal de dados abertos para tornar a informação sobre a educação, energia, 

saúde, população, pobreza, água e saneamento, que anteriormente era muito difícil acesso, à disposição dos cidadãos. 40 desenvolvimento saúde, população, pobreza, água e saneamento, que anteriormente era muito difícil acesso, à disposição dos cidadãos. 40 desenvolvimento saúde, população, pobreza, água e saneamento, que anteriormente era muito difícil acesso, à disposição dos cidadãos. 40 desenvolvimento 

de aplicações no Quênia é alta, eo governo queria suportar o crescimento da indústria. O portal de dados abertos foi criado em 

resposta a pedidos de dados de incubadoras locais tecnologia e instalações de co-trabalho para os programadores de Nairobi, 

como iHub, 41 o que levou o governo a reconhecer que o acesso a bases de dados públicas é crucial para o desenvolvimento de como iHub, 41 o que levou o governo a reconhecer que o acesso a bases de dados públicas é crucial para o desenvolvimento de como iHub, 41 o que levou o governo a reconhecer que o acesso a bases de dados públicas é crucial para o desenvolvimento de 

soluções e serviços AI localmente relevantes. Até agora, os dados deste portal governamental tem sido fundamental para o 

desenvolvimento de cerca de 100 apps.

• O Departamento de Comércio e Indústria Sul-Africano formou uma Direcção-Geral de Futuro Produção e Tecnologias Industriais 

(FIP & T) em 2017 para examinar os impactos das tecnologias digitais emergentes, incluindo a Internet das Coisas, dados 

grandes, AI, robótica e novos materiais. A unidade tem como objetivo construir a capacidade do governo para enfrentar esses 

desafios e parcerias com a indústria para melhorar a preparação da África do Sul. 42 Ministro da Ciência e Tecnologia Mmamoloko desafios e parcerias com a indústria para melhorar a preparação da África do Sul. 42 Ministro da Ciência e Tecnologia Mmamoloko desafios e parcerias com a indústria para melhorar a preparação da África do Sul. 42 Ministro da Ciência e Tecnologia Mmamoloko 

Kubayi-Ngubane também disse que o governo pretende aumentar o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, apoio 

para os empresários, e desenvolvimento de competências. 43para os empresários, e desenvolvimento de competências. 43

Academia 

Universidades e instituições de pesquisa são a sementeira para os ecossistemas AI e oferecem terreno fértil onde os principais cientistas e 

engenheiros podem experimentar e experimentar as suas novas ideias. 44 É também dentro de suas paredes que algumas das perguntas mais engenheiros podem experimentar e experimentar as suas novas ideias. 44 É também dentro de suas paredes que algumas das perguntas mais engenheiros podem experimentar e experimentar as suas novas ideias. 44 É também dentro de suas paredes que algumas das perguntas mais 

difíceis sobre o impacto da tecnologia são debatidos, proporcionando uma valiosa fonte de referência para a formulação de políticas. 

AI está cada vez mais ganhando destaque como uma especialização em instituições acadêmicas e de pesquisa em toda a África. Os programas existentes 

compartilham o objetivo comum de promoção da investigação que leva ao desenvolvimento de soluções e aplicações de inteligência artificial que vai ajudar 

a resolver alguns dos desafios mais prementes do continente.

Há muitos exemplos de como a academia na África estão buscando AI: 

• A Universidade de Pretoria (UP) na África do Sul criou o Grupo de Sistemas Inteligentes (ISG) 45,A Universidade de Pretoria (UP) na África do Sul criou o Grupo de Sistemas Inteligentes (ISG) 45,

que se especializa na teoria e aplicação de sistemas que perceber, raciocinar, aprender e

38 Para mais informações sobre NADER e NARRAI, consulte o Ministério Federal do site Ciência e Tecnologia.38 Para mais informações sobre NADER e NARRAI, consulte o Ministério Federal do site Ciência e Tecnologia.38 Para mais informações sobre NADER e NARRAI, consulte o Ministério Federal do site Ciência e Tecnologia.

39 Para mais informações sobre o compromisso da Nigéria para apoiar AI, consulte Ministério Federal do site Communications.39 Para mais informações sobre o compromisso da Nigéria para apoiar AI, consulte Ministério Federal do site Communications.39 Para mais informações sobre o compromisso da Nigéria para apoiar AI, consulte Ministério Federal do site Communications.

40 Kenya OpenData . Quênia também assinou contrato para a Parceria para Governo Aberto , Lançado pelo presidente norte-americano Barack Obama na Assembleia Geral da ONU em 40 Kenya OpenData . Quênia também assinou contrato para a Parceria para Governo Aberto , Lançado pelo presidente norte-americano Barack Obama na Assembleia Geral da ONU em 40 Kenya OpenData . Quênia também assinou contrato para a Parceria para Governo Aberto , Lançado pelo presidente norte-americano Barack Obama na Assembleia Geral da ONU em 40 Kenya OpenData . Quênia também assinou contrato para a Parceria para Governo Aberto , Lançado pelo presidente norte-americano Barack Obama na Assembleia Geral da ONU em 40 Kenya OpenData . Quênia também assinou contrato para a Parceria para Governo Aberto , Lançado pelo presidente norte-americano Barack Obama na Assembleia Geral da ONU em 

setembro de 2011. 

41 Para mais informações sobre iHub, consulte website iHub.41 Para mais informações sobre iHub, consulte website iHub.41 Para mais informações sobre iHub, consulte website iHub.

42 Para mais informações sobre o programa de AI da África do Sul, consulte Site do Departamento de Comércio e Indústria.42 Para mais informações sobre o programa de AI da África do Sul, consulte Site do Departamento de Comércio e Indústria.42 Para mais informações sobre o programa de AI da África do Sul, consulte Site do Departamento de Comércio e Indústria.

43 Para mais informações sobre investimentos da África do Sul, consulte site do governo.43 Para mais informações sobre investimentos da África do Sul, consulte site do governo.43 Para mais informações sobre investimentos da África do Sul, consulte site do governo.

44 Accenture, “Inteligência Artificial: é a África do Sul pronto?”, Gordon Institute of Science Business, da Universidade de Pretória 44 Accenture, “Inteligência Artificial: é a África do Sul pronto?”, Gordon Institute of Science Business, da Universidade de Pretória 

45 https://www.up.ac.za/en/intelligent-systems/article/1950533/research-focus 45 https://www.up.ac.za/en/intelligent-systems/article/1950533/research-focus 

http://scienceandtech.gov.ng/2018/08/01/fg-to-establish-two-new-agencies/
http://www.commtech.gov.ng/news-and-media/daily-news-report/187-shittu-charges-private-sector-to-lead-in-artificial-intelligence.html
http://www.opendata.go.ke/
https://www.opengovpartnership.org/
https://ihub.co.ke/
http://www.dti.gov.za/industrial_development/fipt.jsp
https://www.gov.za/speeches/minister-mmamoloko-kubayi-ngubane-netrepreneurs-rise-africa%20percentE2%20percent80%20percent99s-digital-lions-workshop-8-aug
http://www.up.ac.za/en/intelligent-systems/article/1950533/research-focus
http://www.up.ac.za/en/intelligent-systems/article/1950533/research-focus
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agir com inteligência. O objetivo do grupo é criar sistemas inteligentes do mundo real aplicáveis no contexto Sul-Africano. As 

suas áreas de foco de pesquisa incluem processamento digital de imagens e visão computacional; música e AI; sistemas de 

rádio de planejamento; e sensoriamento remoto. Os membros do ISG colaborar com centros e institutos ao redor do mundo, 

incluindo Cambridge University Departamento de Engenharia, o Escritório dos Estados Unidos of Naval Research, e do 

Espaço dos Estados Unidos e Naval Warfare Center. A Universidade de Pretória também acaba de estabelecer o Instituto de 

Big Data e Ciência de dados em setembro de 2017. Nos grupos de pesquisa do Departamento de Ciência da Computação, 

ou seja, NICOG e CIRG concentrar em diferentes áreas e aplicação de tecnologias de IA. ou seja, NICOG e CIRG concentrar em diferentes áreas e aplicação de tecnologias de IA. 

• Strathmore University (Strathmore) em Nairobi estabeleceu o Centro de Pesquisa @iLabAfrica, que visa promover a 

investigação de ponta em tecnologias emergentes, como Big Data, Inteligência Artificial (AI), Tecnologia Blockchain, 

Cyber Security, Internet of Things (Internet das coisas) e cloud Services para alcançar as metas de desenvolvimento e 

contribuir para a visão do Quênia 

2030. 46 Destina-se a fornecer orientação para pesquisadores acadêmicos e especialistas em tecnologia no Quênia para inovar 2030. 46 Destina-se a fornecer orientação para pesquisadores acadêmicos e especialistas em tecnologia no Quênia para inovar 2030. 46 Destina-se a fornecer orientação para pesquisadores acadêmicos e especialistas em tecnologia no Quênia para inovar 

em conjunto e desenvolver aplicações em áreas como a energia, banca, saúde, educação e transporte, bem como o 

desenvolvimento campeão do ecossistema de tecnologia local. @iLabAfrica formou um grupo de pesquisa dedicado ao 

aprendizado de máquina e sistemas inteligentes. O grupo se concentra em explorar áreas de alto impacto de bioinformática, 

processamento de linguagem natural, e e-learning. 47processamento de linguagem natural, e e-learning. 47

• Dedan Kimathi University of Technology (DeKUT) em Nyeri, no Quênia, centra-se na investigação, inovação, transferência de 

tecnologia, empreendedorismo e educação de qualidade para contribuir para a consecução das metas de desenvolvimento nacional. O 

DeKUT recentemente ganhou uma bolsa para um projeto intitulado “Desenvolvimento de universidades empreendedoras no Quênia”. 

O projeto envolve o desenvolvimento de um Parque de Ciência e Tecnologia (STP), que será um motor fundamental para o 

desenvolvimento, incubação e comercialização da tecnologia desenvolvida em DeKUT. Além disso, DeKUT visa alavancar a 

investigação ea inovação para criar direitos de propriedade intelectual (IP), as empresas de spin-off e estimular o empreendedorismo 

ea criação de emprego para promover o crescimento económico sustentável. 48ea criação de emprego para promover o crescimento económico sustentável. 48

• A Universidade de Lagos lançou recentemente o primeiro AI Hub na Nigéria. O Hub servirá como uma avenida para 

desenvolver o ciclo AI no país, concentrando-se na aprendizagem profunda e incentivar a descoberta de jovens talentos 

dentro do espaço de inovação e de análise de dados. Mentores e professores tanto da comunidade acadêmica e 

tecnologia serão convidados a apoiar os alunos. A AI Hub será fortemente focada em ferramentas para coletar dados, que 

é essencial para o desenvolvimento da tecnologia. 49é essencial para o desenvolvimento da tecnologia. 49

• O Centro de AI Research (CAIR) na África do Sul é uma rede de pesquisa que visa contribuir para a transformação digital 

da África do Sul, reforçar a competitividade da economia do país e permitir uma melhor qualidade de vida para todos os 

sul-africanos por meio de pesquisa e capacitação interdisciplinar. Ele tem nós em cinco universidades sul-Africano: The 

University of Cape Town, da Universidade de KwaZulu-Natal, da Universidade de North-West, da Universidade de Pretória 

e Universidade Stellenbosch. 50e Universidade Stellenbosch. 50

46 A visão Kenya 2030 visa transformar o Quênia em um país de renda média recentemente industrializados proporcionar uma elevada qualidade de vida para todos os seus cidadãos 46 A visão Kenya 2030 visa transformar o Quênia em um país de renda média recentemente industrializados proporcionar uma elevada qualidade de vida para todos os seus cidadãos 46 A visão Kenya 2030 visa transformar o Quênia em um país de renda média recentemente industrializados proporcionar uma elevada qualidade de vida para todos os seus cidadãos 

em 2030 em um ambiente limpo e seguro. 

47 Para mais informações sobre grupo de pesquisa @iLabAfrica, consulte website University Strathmore.47 Para mais informações sobre grupo de pesquisa @iLabAfrica, consulte website University Strathmore.47 Para mais informações sobre grupo de pesquisa @iLabAfrica, consulte website University Strathmore.

48 Para mais informações sobre o STP, consulte website STP.48 Para mais informações sobre o STP, consulte website STP.48 Para mais informações sobre o STP, consulte website STP.

49 “ Dados Ciência Nigéria abre 1 st AI Hub em Unilag”, O guardião, 06 de junho de 2018. 49 “ Dados Ciência Nigéria abre 1 st AI Hub em Unilag”, O guardião, 06 de junho de 2018. 49 “ Dados Ciência Nigéria abre 1 st AI Hub em Unilag”, O guardião, 06 de junho de 2018. 49 “ Dados Ciência Nigéria abre 1 st AI Hub em Unilag”, O guardião, 06 de junho de 2018. 49 “ Dados Ciência Nigéria abre 1 st AI Hub em Unilag”, O guardião, 06 de junho de 2018. 49 “ Dados Ciência Nigéria abre 1 st AI Hub em Unilag”, O guardião, 06 de junho de 2018. 49 “ Dados Ciência Nigéria abre 1 st AI Hub em Unilag”, O guardião, 06 de junho de 2018. 

50 Para mais informações sobre o CAIR, ver website centro.50 Para mais informações sobre o CAIR, ver website centro.50 Para mais informações sobre o CAIR, ver website centro.

http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.strathmore.edu/
http://www.itweb.co.za/index.php?option=com_jvideodirect&amp;v=YluGOQR8WKBeX
http://vision2030.go.ke/
https://www.strathmore.edu/news/ilabafrica-unveils-a-new-research-group/
https://stp.dkut.ac.ke/
https://guardian.ng/technology/data-science-nigeria-opens-1st-artificial-intelligence-hub-in-unilag/
http://cair.za.net/
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Indústria 

Indústria é a chave para a criação de um ecossistema AI próspera na África como os principais desenvolvedores de tecnologia AI. De 

jogadores estabelecidos para os empresários, startups e as PME, a indústria cria produtos inovadores; fornece conhecimento inestimável, 

discernimento e experiência para o governo para a formulação de políticas eficazes; e contribui para o desenvolvimento de talentos e 

habilidades locais para o crescimento de população jovem da África. 51 Há também uma grande força de trabalho que terá de ser habilidades locais para o crescimento de população jovem da África. 51 Há também uma grande força de trabalho que terá de ser habilidades locais para o crescimento de população jovem da África. 51 Há também uma grande força de trabalho que terá de ser 

re-qualificados para se adaptar à nova realidade que AI e outros desenvolvimentos tecnológicos trará. parcerias estratégicas entre os 

governos ea indústria africanos pode garantir a população da África desenvolve as habilidades certas. Todas as partes se beneficiam 

quando os mecanismos adequados estão no lugar para permitir a transferência de colaboração e conhecimento entre o setor público, 

universidades e indústria. 52universidades e indústria. 52

África provou terreno fértil para startups AI. Várias empresas recém-formadas em todo o continente têm atraído o interesse dos investidores e 

estão fornecendo ferramentas de IA que ajudam a indústria Africano e os governos fornecem melhores serviços:

• SyeComp, com sede em Gana, se concentra em melhorar a agricultura através das TIC e soluções geoespaciais 

avançados, pesquisa e gestão do conhecimento. É especializada na aquisição, processamento, análise e síntese de dados 

geográficos de satélites e sensores drones multi-espectrais para várias aplicações utilizando sistemas de informação 

geográfica (SIG) e tecnologia de detecção remota (RS). SyeComp fornece suporte para vários atores em todo e ao longo 

das cadeias de valor em novas dinâmicas de recolha de dados de imagens multiespectrais e hiperespectrais e divulgação 

de informações através de múltiplos canais para obter insights relevantes. 53de informações através de múltiplos canais para obter insights relevantes. 53

• DataProphet é uma startup Sul Africano focada em soluções de aprendizado de máquina para o negócio. Seu trabalho inicial 

centrou-se sobre o setor de finanças e seguros, projetando soluções como análise preditiva e agentes de conversação. A 

empresa, agora quatro anos e já começando a virar um lucro, também está se expandindo para setores de bens industriais e 

de consumo em movimento rápido, incluindo clientes internacionais. 54de consumo em movimento rápido, incluindo clientes internacionais. 54

• Kudi é outra startup sediada na Nigéria, que desenvolveu um chatbot para o setor financeiro. Ele permite aos usuários fazer 

pagamentos e enviar dinheiro. Sua tecnologia aproveita AI para dar sentido a solicitações dos usuários, conversas de 

conduta, entender hábitos de consumo dos usuários, e prevenir fraudes. 55conduta, entender hábitos de consumo dos usuários, e prevenir fraudes. 55

• Numberboost, uma empresa Sul-Africano, tem vindo a trabalhar com uma organização sem fins lucrativos que administra muitas clínicas de 

HIV móveis para dar acesso aos pacientes em comunidades rurais diferentes. Para fazê-lo,

51 Com 200 milhões de pessoas com idade entre 15 e 24 anos (o suporte de juventude), a África tem a população mais jovem do mundo. A tendência atual indica que 51 Com 200 milhões de pessoas com idade entre 15 e 24 anos (o suporte de juventude), a África tem a população mais jovem do mundo. A tendência atual indica que 

esse número vai dobrar até 2045, de acordo com o 2012 Economic Outlook africano relatório preparado por especialistas do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o esse número vai dobrar até 2045, de acordo com o 2012 Economic Outlook africano relatório preparado por especialistas do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o esse número vai dobrar até 2045, de acordo com o 2012 Economic Outlook africano relatório preparado por especialistas do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o 

Programa de Desenvolvimento da ONU (UNDP), a Comissão Econômica das Nações Unidas para África (CEA) e Organização dos países industrializados para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outros. 

52 Consulte as secções seguintes para recomendações sobre o que os governos devem fazer para ter acesso à expertise da indústria, incluindo entrar em 52 Consulte as secções seguintes para recomendações sobre o que os governos devem fazer para ter acesso à expertise da indústria, incluindo entrar em 

parcerias e implantação de mecanismos para permitir a transferência de colaboração e conhecimentos entre governo, academia e indústria. 

53 Para mais informações sobre SyeComp, consulte site da companhia . 53 Para mais informações sobre SyeComp, consulte site da companhia . 53 Para mais informações sobre SyeComp, consulte site da companhia . 53 Para mais informações sobre SyeComp, consulte site da companhia . 

54 Para mais informações sobre DataProphet, consulte site da companhia.54 Para mais informações sobre DataProphet, consulte site da companhia.54 Para mais informações sobre DataProphet, consulte site da companhia.

55 Para mais informações sobre Kudi, consulte site da companhia.55 Para mais informações sobre Kudi, consulte site da companhia.55 Para mais informações sobre Kudi, consulte site da companhia.

http://www.oecd.org/dev/africa/
http://syecomp.com/
https://dataprophet.com/
https://kudi.ai/
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implementado um algoritmo para otimizar espacialmente o agendamento das clínicas e também construiu uma USSD (não estruturados de 

dados de serviços suplementares) Sistema clínica reserva usando mensagens de texto. Numberboost está atualmente trabalhando em um 

chatbot linguagem SMS Africano para permitir aos doentes a fazer perguntas médicas básicas. 56chatbot linguagem SMS Africano para permitir aos doentes a fazer perguntas médicas básicas. 56

Além disso, os jogadores da indústria estabelecida ter acesso a recursos - que são muitas vezes indisponíveis para o governo, academia 

e outros jogadores menores - para fornecer orientação e de investimento para os empresários locais, startups e as PME e de pesquisa de 

fundos que contribuem para a formação de talentos Africano eo desenvolvimento da indústria local AI. 57 indústria global também tem feito fundos que contribuem para a formação de talentos Africano eo desenvolvimento da indústria local AI. 57 indústria global também tem feito fundos que contribuem para a formação de talentos Africano eo desenvolvimento da indústria local AI. 57 indústria global também tem feito 

investimentos significativos para realizar pesquisas e desenvolver AI na África, os esforços que devem ser aproveitados e incentivados 

pelos governos: 

• Microsoft criou o Programa de Bolsas de Pesquisa PhD para apoiar colaborações de pesquisa entre 

acadêmicos na Europa, Médio Oriente e África região (EMEA) com pesquisadores da Microsoft Research 

Cambridge Lab. Os projectos admitidos para o programa envolver pesquisa em AI, infra-estrutura para a 

nuvem, o futuro do trabalho e computação biológica. 58nuvem, o futuro do trabalho e computação biológica. 58

• IBM Research Africa (IBM-RA) no Quênia e África do Sul é o primeiro centro de pesquisa de tecnologia comercial na África 

realizando tanto a pesquisa exploratória aplicada e de longo alcance. Destina-se a impulsionar a inovação através do 

desenvolvimento de soluções comercialmente viáveis para transformar vidas e desencadear novas oportunidades de negócios 

em áreas-chave, tais como água, agricultura, transporte, saúde, inclusão financeira, educação, energia, segurança e e-governo. 59em áreas-chave, tais como água, agricultura, transporte, saúde, inclusão financeira, educação, energia, segurança e e-governo. 59

• Google anunciou recentemente a abertura de uma AI Centro de Pesquisa Google na África, que será localizado em 

Accra, Ghana. O centro será dedicado à pesquisa AI e suas aplicações, olhando para empurrar os limites do AI 

enquanto resolvendo desafios em áreas como saúde, agricultura e educação. Reunirá máquina top pesquisadores e 

engenheiros aprender e procurará colaborar com universidades locais e centros de pesquisa, bem como o trabalho 

com os decisores políticos sobre os potenciais usos da AI na África. 60com os decisores políticos sobre os potenciais usos da AI na África. 60

indústria de tecnologia emergente de África está ajudando a preencher a lacuna com as economias desenvolvidas usando a tecnologia como um 

catalisador para o crescimento Africano. hubs de tecnologia desempenham um papel essencial a este respeito: eles promover o crescimento da 

paisagem startup de tecnologia, oferecendo estes espaço empresas, serviços e criação de redes e comunidades de partes interessadas vibrantes 

(incluindo startups, parceiros, investidores) especificamente orientadas para ajudar tecnologia fase inicial empresas prosperam (por exemplo, 

fornecendo orientação ou investimento). Alguns hubs de tecnologia ativas na África incluem:

• Fundo Innovation Accelerator ecossistema da GSMA fornece startups selecionados na África e na Ásia, com financiamento da concessão 

ea oportunidade de parceria com operadoras de telefonia móvel em seus mercados para ajudar a dimensionar os seus produtos e serviços 

em negócios sustentáveis. 61em negócios sustentáveis. 61

56 Para mais informações sobre Numberboost, consulte site da companhia.56 Para mais informações sobre Numberboost, consulte site da companhia.56 Para mais informações sobre Numberboost, consulte site da companhia.

57 Por exemplo, de acordo com um estudo da GSMA, 49 por cento dos centros de tecnologia em África têm parcerias com empresas como Microsoft e Google. 57 Por exemplo, de acordo com um estudo da GSMA, 49 por cento dos centros de tecnologia em África têm parcerias com empresas como Microsoft e Google. 

58 Para mais informações sobre o programa de PhD bolsa de estudos na região EMEA, consulte website Microsoft.58 Para mais informações sobre o programa de PhD bolsa de estudos na região EMEA, consulte website Microsoft.58 Para mais informações sobre o programa de PhD bolsa de estudos na região EMEA, consulte website Microsoft.

59 Para mais informações sobre o IBM-RA, consulte website IBM.59 Para mais informações sobre o IBM-RA, consulte website IBM.59 Para mais informações sobre o IBM-RA, consulte website IBM.

60 Para mais informações sobre o Centro de Pesquisa Google AI na África, ver site Google.60 Para mais informações sobre o Centro de Pesquisa Google AI na África, ver site Google.60 Para mais informações sobre o Centro de Pesquisa Google AI na África, ver site Google.

61 Para mais informações sobre o Fundo de Inovação Ecossistema Accelerator GSM, consulte website fundo.61 Para mais informações sobre o Fundo de Inovação Ecossistema Accelerator GSM, consulte website fundo.61 Para mais informações sobre o Fundo de Inovação Ecossistema Accelerator GSM, consulte website fundo.

https://www.numberboost.com/
https://www.microsoft.com/en-us/research/academic-program/phd-scholarship-europe-middle-east-africa/
https://www.research.ibm.com/labs/africa/
https://africa.googleblog.com/2018/06/google-ai-in-ghana.html
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/innovation/
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• XL África se concentra em ajudar as empresas que utilizam tecnologia emergente para ambos os ganhos sociais e financeiros. Eles 

apoiam soluções posteriores estágio digitais a partir de qualquer setor verticais, com serviços ou produtos disponíveis no mercado agora. 62apoiam soluções posteriores estágio digitais a partir de qualquer setor verticais, com serviços ou produtos disponíveis no mercado agora. 62

• A incubadora MEST, originalmente baseado em Accra, este ano lançou planos para estender sua presença em toda a África. Fundada 

em 2008, MEST opera como um programa de treinamento e fundo de capital semente para inovadores africanos para construir 

empresas de tecnologia de sucesso comercial. A incubadora tem atualmente escritórios ou presença on-the-ground em Gana, Nigéria, 

Quênia, África do Sul e Costa do Marfim, onde ele recruta ativamente. MEST está no processo de abertura de espaços incubadora 

físicas em vários países. 63físicas em vários países. 63

Sociedade civil 

Embora por vezes esquecido, a sociedade civil tem um papel vital na garantia de um ecossistema AI é robusta e responsável. Ele pode 

desempenhar um papel importante na recolha, divulgação e análise de dados para uso pelo governo (como a definição de agenda e 

desenvolvimento de políticas), indústria e academia.

A sociedade civil pode atuar como cão de guarda para manter o governo ea indústria responsável e garantir que eles cumpram suas 

responsabilidades. Neste mesmo sentido, a sociedade civil também tem um papel importante em chamar a atenção para as implicações éticas e 

sociais que devem ser abordadas no desenvolvimento da AI, garantindo que ele é centrado no ser humano e capaz de proporcionar benefícios 

tangíveis para a população Africano.

Além disso, a sociedade civil pode desempenhar o papel de intermediário entre as diferentes partes interessadas e fomentar a colaboração. Ele também 

pode ser um veículo para a inclusão e representação, expressando as preocupações, necessidades e expectativas dos diversos grupos em toda a 

sociedade.

Alguns exemplos do trabalho importante que as organizações da sociedade civil estão fazendo ao redor AI na África incluem o seguinte: 

• Dados África Science (DSA) é um grupo profissional o conhecimento de compartilhamento sem fins lucrativos que reúne os principais 

pesquisadores e profissionais que trabalham em métodos científicos de dados e aplicações relevantes para a África, bem como fornece 

treinamento para os alunos. Desde 2013, DSA organizou conferências, workshops e escolas de verão no aprendizado de máquina e 

ciência de dados em toda a África Oriental, fornecendo uma avenida para os investigadores a apresentar o trabalho demonstrando a 

aplicação destas técnicas para problemas relevantes em Africano. Para 2018, DSA está se expandindo para a África Ocidental. 64aplicação destas técnicas para problemas relevantes em Africano. Para 2018, DSA está se expandindo para a África Ocidental. 64

• Pense Iniciativa Tank (TTI) suporta 18 think tanks na África Sub-Sahariana, trabalhando em diversas questões 

políticas. Uma delas é a Ciência, Tecnologia e Inovação Organização de Pesquisa Política (STIPRO), baseado na 

Tanzânia. Sua missão é melhorar a capacidade humana em ciência, tecnologia e inovação de pesquisa política 

(STI), bem como para sensibilizar os funcionários do governo e parlamentares do papel crítico desta pesquisa para 

evidências

62 Para mais informações sobre XL África, ver site da companhia.62 Para mais informações sobre XL África, ver site da companhia.62 Para mais informações sobre XL África, ver site da companhia.

63 Para mais informações sobre MEST, consulte site da companhia.63 Para mais informações sobre MEST, consulte site da companhia.63 Para mais informações sobre MEST, consulte site da companhia.

64 Para mais informações sobre DSA, consulte site da organização.64 Para mais informações sobre DSA, consulte site da organização.64 Para mais informações sobre DSA, consulte site da organização.

http://www.datascienceafrica.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Africa
https://www.xl-africa.com/
https://meltwater.org/
http://www.datascienceafrica.org/
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políticas de CTI base. programa de pesquisa de STIPRO se concentra em ligasse a segurança alimentar, o desenvolvimento 

agrícola e industrial, saúde, tecnologia e meio ambiente. 65agrícola e industrial, saúde, tecnologia e meio ambiente. 65

• O Instituto de Inteligência Máquina de África (MIIA) é uma organização sem fins lucrativos que busca construir uma 

comunidade científica inteligência e de dados forte e inovadora máquina para resolver os problemas africanos, apoiar a 

actividade empresarial e ajudar a conduzir a longo prazo inclusivo e sustentável científica, tecnológica e desenvolvimento 

sócio-económico no continente. Desde a

2015, que tem servido como uma plataforma de rede crítico para os profissionais de AI. Tem como objectivo reunir uma 

massa crítica de recursos, promover e patrocinar atividades de aprendizagem e reforçar a excelência científica e 

tecnológica, orientação e colaboração no continente. 66tecnológica, orientação e colaboração no continente. 66

• A capacidade Africano Foundation (ACBF), é Agência Especializada da União Africano para o Desenvolvimento de Capacidades. Ele 

aconselha e apoia os países africanos, as comunidades económicas regionais e as instituições sobre os passos decisivos para 

desenvolver as habilidades práticas urgentemente necessários para a transformação econômica do continente. 67desenvolver as habilidades práticas urgentemente necessários para a transformação econômica do continente. 67

Comunidade internacional 

As organizações internacionais apoiar os governos através de análise de políticas, diálogo e compromissos multilaterais. Eles fornecem 

fóruns para a partilha de experiências e melhores práticas, o que permite aos governos para abordar questões a partir de uma base 

comum de entendimento, chegar a resultados consistentes, e reduzir o risco de posições irreconciliáveis sobre questões importantes. 

Para AI, essa coesão em questões-chave garantirá a tecnologia é usada para o benefício da humanidade.

AI é uma área em que as organizações internacionais estão começando a trabalhar. Entre outros, o trabalho das seguintes 

organizações será útil para os governos africanos na política doméstica definição AI:

• O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) fez uma parceria com a Microsoft para lançar o Coding para o Programa de Emprego, 68 com O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) fez uma parceria com a Microsoft para lançar o Coding para o Programa de Emprego, 68 com O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) fez uma parceria com a Microsoft para lançar o Coding para o Programa de Emprego, 68 com 

o objetivo de preparar a juventude Africano para os empregos do futuro, enquanto desencadeando a próxima geração de inovadores 

digitais africanas. 69 O programa estará lançando na Costa do Marfim, Quênia, Nigéria, Ruanda e Senegal. Além disso, ele irá digitais africanas. 69 O programa estará lançando na Costa do Marfim, Quênia, Nigéria, Ruanda e Senegal. Além disso, ele irá digitais africanas. 69 O programa estará lançando na Costa do Marfim, Quênia, Nigéria, Ruanda e Senegal. Além disso, ele irá 

estabelecer 130 Centros de Excelência em toda a África para ajudar a colmatar o défice de competências.

• A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está analisando os impactos económicos e 

sociais das tecnologias e aplicações de IA, bem como as implicações para a política. A organização lançou um Grupo de 

Peritos sobre AI na sociedade para discussões multisetoriais aos princípios de escopo que promovam a confiança no e 

adoção de AI, e está conduzindo ativamente consultas para fazer um balanço de princípios existentes e melhores práticas. 

A OCDE está a planear lançar um observatório de políticas em 2019 para garantir o uso benéfico da AI. 70A OCDE está a planear lançar um observatório de políticas em 2019 para garantir o uso benéfico da AI. 70

65 Para mais informações sobre TTI, consulte site da organização.65 Para mais informações sobre TTI, consulte site da organização.65 Para mais informações sobre TTI, consulte site da organização.

66 Para mais informações sobre MIIA, consulte website instituto.66 Para mais informações sobre MIIA, consulte website instituto.66 Para mais informações sobre MIIA, consulte website instituto.

67 Para mais informações sobre a ACBF, consulte website fundação.67 Para mais informações sobre a ACBF, consulte website fundação.67 Para mais informações sobre a ACBF, consulte website fundação.

68 Para mais informações sobre codificação para o Programa de Emprego, ver website Development Bank Grupo Africano.68 Para mais informações sobre codificação para o Programa de Emprego, ver website Development Bank Grupo Africano.68 Para mais informações sobre codificação para o Programa de Emprego, ver website Development Bank Grupo Africano.

69 BAD visa upskill 50 milhões de jovens e criar 25 milhões de empregos na agricultura, TIC e outras indústrias-chave em toda a África até 2025 por meio de sua Emprego e juventude 69 BAD visa upskill 50 milhões de jovens e criar 25 milhões de empregos na agricultura, TIC e outras indústrias-chave em toda a África até 2025 por meio de sua Emprego e juventude 

na Iniciativa África, das quais a Codificação para o Programa de emprego é um elemento chave. 

70 Para mais informações sobre a visão AI da OCDE, ver website da OCDE.70 Para mais informações sobre a visão AI da OCDE, ver website da OCDE.70 Para mais informações sobre a visão AI da OCDE, ver website da OCDE.

http://www.thinktankinitiative.org/think-tanks/map#sub-saharan-africa
file:///C:/Users/erikabarrossierra/Downloads/machineintelligenceafrica.org
https://www.acbf-pact.org/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-launches-coding-for-employment-program-unleashing-africas-next-generation-of-digital-innovators-18222/
http://www.oecd.org/going-digital/ai/
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• A Organização das Nações Unidas (ONU) está liderando discussões em muitos locais sobre as implicações da AI para os Estados membros.

o União Internacional de Telecomunicações (UIT) está realizando trabalho para promover o União Internacional de Telecomunicações (UIT) está realizando trabalho para promover 

diálogo global inclusivo sobre AI benéfica, focada em soluções de IA impactantes capazes de produzir benefícios a longo 

prazo e ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (DPSs). 71prazo e ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (DPSs). 71

o Organização Internacional do Trabalho realiza um extenso trabalho de pesquisa, levantar o Organização Internacional do Trabalho realiza um extenso trabalho de pesquisa, levantar 

consciência, e partilhar as melhores práticas sobre o “futuro do trabalho”, especialmente no que é impactado pela 

automação e inteligência artificial. 72automação e inteligência artificial. 72

o O Instituto de Pesquisa Inter-regional do Crime e Justiça das Nações Unidas tem mantido um Centro de o O Instituto de Pesquisa Inter-regional do Crime e Justiça das Nações Unidas tem mantido um Centro de 

AI e Robótica desde 2016 em Haia, que reúne informação e do conhecimento de especialistas para educar e envolver 

as partes interessadas, incluindo decisores políticos sobre as suas implicações para a segurança. 73as partes interessadas, incluindo decisores políticos sobre as suas implicações para a segurança. 73

o A Comissão das Nações Unidas sobre Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (CSTD) eo o A Comissão das Nações Unidas sobre Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (CSTD) eo 

Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento, realizar trabalhos sobre o papel da AI em atingir um crescimento 

económico inclusivo e sustentável. Este último fez uma parceria com a Câmara Internacional de Comércio Brasileira para 

explorar o potencial da AI para ajudar os negociadores comerciais, especialmente aqueles de países em desenvolvimento 

com menos recursos para se dedicar a negociações comerciais. 74com menos recursos para se dedicar a negociações comerciais. 74

• Pulso Lab Kampala (Lab pulso) 75 em Uganda é o primeiro laboratório de inovação em África, eo terceiro laboratório da rede Global Pulso Lab Kampala (Lab pulso) 75 em Uganda é o primeiro laboratório de inovação em África, eo terceiro laboratório da rede Global Pulso Lab Kampala (Lab pulso) 75 em Uganda é o primeiro laboratório de inovação em África, eo terceiro laboratório da rede Global 

Pulse das Nações Unidas. 76 Ele funciona através de parcerias e em aliança com o governo de Uganda para apoiar a equipe das Pulse das Nações Unidas. 76 Ele funciona através de parcerias e em aliança com o governo de Uganda para apoiar a equipe das Pulse das Nações Unidas. 76 Ele funciona através de parcerias e em aliança com o governo de Uganda para apoiar a equipe das 

Nações Unidas eo Governo do Uganda para alcançar os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. 77 Lab pulso reúne Nações Unidas eo Governo do Uganda para alcançar os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. 77 Lab pulso reúne Nações Unidas eo Governo do Uganda para alcançar os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. 77 Lab pulso reúne 

cientistas de dados, engenheiros de dados, especialistas em parceria, acadêmicos e especialistas técnicos para gerar ferramentas 

de análise de dados de alto impacto para enfrentar os desafios de desenvolvimento.

71 Para mais informações sobre AI para o bem global Summit 2018, veja website ITU . 71 Para mais informações sobre AI para o bem global Summit 2018, veja website ITU . 71 Para mais informações sobre AI para o bem global Summit 2018, veja website ITU . 71 Para mais informações sobre AI para o bem global Summit 2018, veja website ITU . 

72 Para mais informações sobre O Futuro da Iniciativa Centenário Trabalho, ver website da OIT . 72 Para mais informações sobre O Futuro da Iniciativa Centenário Trabalho, ver website da OIT . 72 Para mais informações sobre O Futuro da Iniciativa Centenário Trabalho, ver website da OIT . 72 Para mais informações sobre O Futuro da Iniciativa Centenário Trabalho, ver website da OIT . 

73 Para mais informações sobre UNICRI Centro de Inteligência Artificial e Robótica, consulte website UNICRI.73 Para mais informações sobre UNICRI Centro de Inteligência Artificial e Robótica, consulte website UNICRI.73 Para mais informações sobre UNICRI Centro de Inteligência Artificial e Robótica, consulte website UNICRI.

74 Para mais informações sobre negociações comerciais e AI, consulte website UNCTAD.74 Para mais informações sobre negociações comerciais e AI, consulte website UNCTAD.74 Para mais informações sobre negociações comerciais e AI, consulte website UNCTAD.

75 Para mais informações sobre Pulso Lab Kampala, ver Global da ONU website Pulso.75 Para mais informações sobre Pulso Lab Kampala, ver Global da ONU website Pulso.75 Para mais informações sobre Pulso Lab Kampala, ver Global da ONU website Pulso.

76 Para mais informações sobre a Rede Global Pulse da Nação do Untied, consulte o website global Metas.76 Para mais informações sobre a Rede Global Pulse da Nação do Untied, consulte o website global Metas.76 Para mais informações sobre a Rede Global Pulse da Nação do Untied, consulte o website global Metas.

77 Para mais informações sobre a Rede Global Pulse da Nação do Untied, consulte o website global Metas.77 Para mais informações sobre a Rede Global Pulse da Nação do Untied, consulte o website global Metas.77 Para mais informações sobre a Rede Global Pulse da Nação do Untied, consulte o website global Metas.

https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/default.aspx
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--en/index.htm
http://www.unicri.it/in_focus/on/UNICRI_Centre_Artificial_Robotics
https://www.unglobalpulse.org/kampala
https://www.globalgoals.org/
https://www.globalgoals.org/
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Quais são os desafios? 

As oportunidades para aplicar AI em sectores-chave são numerosos, e as partes interessadas já estão trabalhando para conseguir essas 

oportunidades. No entanto, há uma série de barreiras que irá mantê-África ficando para trás na corrida AI se não forem tomadas. Estes vão 

desde a falta de infra-estrutura de apoio, à falta de habilidades necessárias ea falta de dados de qualidade para abastecer AI.

Complementando Trabalho de novas maneiras 

Muitos estão preocupados que a AI vai eliminar empregos, agravar a desigualdade, ou corroer a renda. Muitos estudos têm sido conduzidos para examinar 

esta questão. Enquanto a maioria não achar que alguns postos de trabalho desaparecerão, muitos mais serão transformados em empregos que exigem 

diferentes conjuntos de habilidades, enquanto outros inteiramente novos empregos serão criados. Muitos postos de trabalho continuará a exigir 

habilidades unicamente humanas que AI e máquinas não podem se replicar, tais como criatividade, colaboração, abstrato e pensamento sistêmico, 

comunicação complexa, e a capacidade de trabalhar em diversos ambientes.

Ao longo da história, o surgimento de novas tecnologias tem sido acompanhado de avisos sobre a redundância humana. No entanto, na realidade, 

as novas tecnologias têm criado milhões de empregos mais especializados, significativas e qualificados. 78 Por exemplo, entre 1982 e 2002, apesar da as novas tecnologias têm criado milhões de empregos mais especializados, significativas e qualificados. 78 Por exemplo, entre 1982 e 2002, apesar da as novas tecnologias têm criado milhões de empregos mais especializados, significativas e qualificados. 78 Por exemplo, entre 1982 e 2002, apesar da 

disseminação do computador pessoal que automatizado determinados postos de trabalho, o emprego cresceu significativamente mais rápido em 

ocupações que usavam computadores do que aqueles que não o fez. Automação habilitado trabalhadores para se concentrar em outras partes de 

seus empregos, o que aumentou a demanda por trabalhadores humanos para lidar com tarefas de maior valor que não tinha sido automatizadas. 79 Do seus empregos, o que aumentou a demanda por trabalhadores humanos para lidar com tarefas de maior valor que não tinha sido automatizadas. 79 Do seus empregos, o que aumentou a demanda por trabalhadores humanos para lidar com tarefas de maior valor que não tinha sido automatizadas. 79 Do 

mesmo modo, a introdução da máquina de caixa automático (ATM) aumentou o número de caixas de banco empregues. Enquanto um ser humano 

já não tinha de passar o tempo contando contas, contadores poderia se concentrar em fornecer uma melhor experiência de atendimento ao cliente e 

os custos operacionais do banco caíram, o que lhes permite abrir mais agências e contratar mais escrutinadores. 80os custos operacionais do banco caíram, o que lhes permite abrir mais agências e contratar mais escrutinadores. 80

Além disso, inteiramente novos empregos serão criados. Consistentemente ao longo do tempo, a tecnologia provou ser “uma grande 

máquina de criação de emprego”. 81 Principais, tecnologias transformadoras, como AI irá revelar-se, são capazes de construir inteiramente máquina de criação de emprego”. 81 Principais, tecnologias transformadoras, como AI irá revelar-se, são capazes de construir inteiramente máquina de criação de emprego”. 81 Principais, tecnologias transformadoras, como AI irá revelar-se, são capazes de construir inteiramente 

novos setores da economia. Algumas das novas áreas de oportunidade econômica e categorias de emprego será, obviamente, empregos 

de alta tecnologia intimamente ligadas à criação, implementação e manutenção de aplicações baseadas em AI, inclusive no 

desenvolvimento de software, rede e segurança cibernética.

O crescimento do emprego, no entanto, não apenas se limitar a alta tecnologia. AI vai alimentar o crescimento de muitos empregos nontech. 

Por exemplo, a “economia gig” habilitados para Internet está permitindo novos caminhos para os indivíduos para ganhar renda e transformar a 

forma como as pessoas a encontrar e consumir serviços. Em toda a África, novas plataformas, como oDesk, Freelancer, e Fiverr estão criando 

novas oportunidades para os africanos para prestar serviços a clientes locais e globais, especialmente com foco no desenvolvimento de 

conteúdo digital, marketing, gráficos e desenvolvimento web. Na Nigéria, um florescente segmento do show emergente

78 Microsoft, o futuro computadorizada, p. 9278 Microsoft, o futuro computadorizada, p. 92

79 “ Automação e Ansiedade: Será mais inteligentes Machines causar desemprego em massa” O economista 79 “ Automação e Ansiedade: Será mais inteligentes Machines causar desemprego em massa” O economista 79 “ Automação e Ansiedade: Será mais inteligentes Machines causar desemprego em massa” O economista 79 “ Automação e Ansiedade: Será mais inteligentes Machines causar desemprego em massa” O economista 

80 “ O que a história de ATMs e caixas de banco revela sobre o 'aumento dos robots' e empregos ” A EIdeas.80 “ O que a história de ATMs e caixas de banco revela sobre o 'aumento dos robots' e empregos ” A EIdeas.80 “ O que a história de ATMs e caixas de banco revela sobre o 'aumento dos robots' e empregos ” A EIdeas.80 “ O que a história de ATMs e caixas de banco revela sobre o 'aumento dos robots' e empregos ” A EIdeas.80 “ O que a história de ATMs e caixas de banco revela sobre o 'aumento dos robots' e empregos ” A EIdeas.

81 Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de emprego, Deloitte. 81 Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de emprego, Deloitte. 81 Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de emprego, Deloitte. 

https://www.economist.com/special-report/2016/06/25/automation-and-anxiety
http://www.aei.org/publication/what-atms-bank-tellers-rise-robots-and-jobs/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-uk-technology-and-people.pdf
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economia é esteticistas que prestam serviços de maquiagem e penteados. 82 Aplicativos como 'Beauty on Tapp' são uma nova avenida para economia é esteticistas que prestam serviços de maquiagem e penteados. 82 Aplicativos como 'Beauty on Tapp' são uma nova avenida para economia é esteticistas que prestam serviços de maquiagem e penteados. 82 Aplicativos como 'Beauty on Tapp' são uma nova avenida para 

conectar os clientes com os melhores serviços para eles e apoiar o crescimento de pequenos e de propriedade de mulheres de negócios. 83 Nigeriana conectar os clientes com os melhores serviços para eles e apoiar o crescimento de pequenos e de propriedade de mulheres de negócios. 83 Nigeriana conectar os clientes com os melhores serviços para eles e apoiar o crescimento de pequenos e de propriedade de mulheres de negócios. 83 Nigeriana 

baseada e-commerce do site funcionários Jumia cerca de 10 000 agentes de vendas baseada em comissão em toda a Nigéria para facilitar 

as vendas para seus amigos e vizinhos, incluindo a formação em serviço ao cliente e como usar a plataforma. 84 Podemos esperar mais as vendas para seus amigos e vizinhos, incluindo a formação em serviço ao cliente e como usar a plataforma. 84 Podemos esperar mais as vendas para seus amigos e vizinhos, incluindo a formação em serviço ao cliente e como usar a plataforma. 84 Podemos esperar mais 

desses tipos de trabalhos, como na área da saúde, educação, formação e hospitalidade. Não é nenhuma surpresa, então, que algumas das 

principais profissões de tendências na África incluem não apenas os gerentes de data centers e designers 3D, mas também empresários, 

oficiais de confiança, de saúde e médicos e cuidados e serviços pessoais. 85oficiais de confiança, de saúde e médicos e cuidados e serviços pessoais. 85

Os formuladores de políticas devem também reconhecer que apreensões a respeito de como os trabalhadores irá ajustar a essas 

mudanças são válidas e devem ser respondidas de forma eficaz. Em primeiro lugar, os decisores políticos devem ser claras para 

destacar os benefícios tangíveis da AI, e não apenas os seus inconvenientes. Em segundo lugar, os decisores políticos devem 

encarar activamente e antecipar as desvantagens de AI através de políticas activas do mercado de trabalho para ajudar a conectar 

os trabalhadores deslocados com novas oportunidades de emprego, bem como para aceder a novas oportunidades de formação 

para que os trabalhadores estão em melhor posição para ter sucesso em novos tipos de emprego . Para este fim, os decisores 

políticos devem identificar os grupos de alto risco de deslocamento e criar estratégias que se concentram em reintegrá-los na 

economia. criação de emprego em novas áreas deve ser promovido,

Obtendo alunos as habilidades certas 

Apesar do crescimento rápido da tecnologia AI, alguns países - incluindo os países desenvolvidos - têm os sistemas de educação e habilidades 

em lugar para equipar os seus trabalhadores para colher os benefícios. Aplicações da AI estão prestes a mudar a natureza do trabalho de 

maneiras sistemas de ensino ainda não estão preparados para lidar com. Um estudo recente da EY e da Associação Nacional Indiano de 

Software e Serviços Empresas (NASSCOM) constatou que em 2022, 9 por cento da força de trabalho será envolvido em inteiramente novos 

empregos que não existem hoje, e mais de 37 por cento será implantado em trabalhos que mudaram radicalmente skillsets. 86 Estes postos de empregos que não existem hoje, e mais de 37 por cento será implantado em trabalhos que mudaram radicalmente skillsets. 86 Estes postos de empregos que não existem hoje, e mais de 37 por cento será implantado em trabalhos que mudaram radicalmente skillsets. 86 Estes postos de 

trabalho do futuro (próximo) será diferente. As tarefas de rotina cada vez mais por executado por ou com a ajuda de processos de AI-driven, o 

que significa que os trabalhadores podem ser mais produtivo, mas também terá de mudar para aspectos cognitivos dessas mesmas tarefas. 87que significa que os trabalhadores podem ser mais produtivo, mas também terá de mudar para aspectos cognitivos dessas mesmas tarefas. 87

No entanto, identificando exatamente o que habilidades específicas serão necessárias é um desafio. transformação econômica pode acontecer em taxas 

diferentes em diferentes setores, e nós nem sempre sabemos as necessidades de novos tipos de empregos. Mas sabemos que eles vão centrar-se em 

aspectos “humanos”, incluindo a resolução de problemas, criatividade,

82 “ Gig Economia da Nigéria ”Ligue Nigéria. 82 “ Gig Economia da Nigéria ”Ligue Nigéria. 82 “ Gig Economia da Nigéria ”Ligue Nigéria. 82 “ Gig Economia da Nigéria ”Ligue Nigéria. 

83 Para mais informações sobre beleza de aplicação Tapp, consulte website Nigéria Communications Week.83 Para mais informações sobre beleza de aplicação Tapp, consulte website Nigéria Communications Week.83 Para mais informações sobre beleza de aplicação Tapp, consulte website Nigéria Communications Week.

84 Katharina Neureiter “ Pode a economia show ajudar a criar empregos na África? ” Fundação Observer Research, Julho 2018. 84 Katharina Neureiter “ Pode a economia show ajudar a criar empregos na África? ” Fundação Observer Research, Julho 2018. 84 Katharina Neureiter “ Pode a economia show ajudar a criar empregos na África? ” Fundação Observer Research, Julho 2018. 84 Katharina Neureiter “ Pode a economia show ajudar a criar empregos na África? ” Fundação Observer Research, Julho 2018. 84 Katharina Neureiter “ Pode a economia show ajudar a criar empregos na África? ” Fundação Observer Research, Julho 2018. 84 Katharina Neureiter “ Pode a economia show ajudar a criar empregos na África? ” Fundação Observer Research, Julho 2018. 

85 Richard Samans, e Saadia Zahid, “ O futuro de empregos e das competências na África: Preparação da Região para a Quarta Revolução Industrial ,” Fórum Econômico 85 Richard Samans, e Saadia Zahid, “ O futuro de empregos e das competências na África: Preparação da Região para a Quarta Revolução Industrial ,” Fórum Econômico 85 Richard Samans, e Saadia Zahid, “ O futuro de empregos e das competências na África: Preparação da Região para a Quarta Revolução Industrial ,” Fórum Econômico 85 Richard Samans, e Saadia Zahid, “ O futuro de empregos e das competências na África: Preparação da Região para a Quarta Revolução Industrial ,” Fórum Econômico 85 Richard Samans, e Saadia Zahid, “ O futuro de empregos e das competências na África: Preparação da Região para a Quarta Revolução Industrial ,” Fórum Econômico 

Mundial, De Maio de 2017, Pg 14, Mundial, De Maio de 2017, Pg 14, 

86 “ Futuro dos empregos na Índia ”EY. 86 “ Futuro dos empregos na Índia ”EY. 86 “ Futuro dos empregos na Índia ”EY. 86 “ Futuro dos empregos na Índia ”EY. 

87 Automação e Ansiedade: Será mais inteligentes Machines causar desemprego em massa”. O economista; Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de 87 Automação e Ansiedade: Será mais inteligentes Machines causar desemprego em massa”. O economista; Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de 87 Automação e Ansiedade: Será mais inteligentes Machines causar desemprego em massa”. O economista; Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de 87 Automação e Ansiedade: Será mais inteligentes Machines causar desemprego em massa”. O economista; Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de 

emprego, Deloitte. emprego, Deloitte. 

https://connectnigeria.com/articles/2018/04/nigerias-gig-economy/
http://nigeriacommunicationsweek.com.ng/beauty-on-tapp-mobile-app-expands-to-nigeria/
https://www.orfonline.org/expert-speak/42541-can-gig-economy-help-create-jobs-in-africa/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_EGW_FOJ_Africa.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_EGW_FOJ_Africa.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-future-of-jobs-in-india/%24FILE/ey-future-of-jobs-in-india.pdf
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comunicação e prestação de cuidados. 88 Para aproveitar eficazmente o potencial da AI, os trabalhadores precisam ter acesso a melhores instituições e comunicação e prestação de cuidados. 88 Para aproveitar eficazmente o potencial da AI, os trabalhadores precisam ter acesso a melhores instituições e comunicação e prestação de cuidados. 88 Para aproveitar eficazmente o potencial da AI, os trabalhadores precisam ter acesso a melhores instituições e 

mecanismos para aprender essas habilidades. 

Em primeiro lugar, a nível do ensino primário e secundário, a educação precisa se focar competências gerais principais e habilidades técnicas relacionadas 

com a AI específicos. STEM melhorada (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) habilidades, incluindo recursos de linha de base em matemática e 

tipos de codificação, será importante para permitir que as pessoas para assumir os postos de trabalho de alta tecnologia que irão surgir fora da AI. Além 

construção de uma força de trabalho capaz de construir ferramentas de IA, também é importante para construir uma força de trabalho que é um eficaz do construção de uma força de trabalho capaz de construir ferramentas de IA, também é importante para construir uma força de trabalho que é um eficaz do 

utilizador de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, literacia digital fundamentais, resolução de problemas e habilidades de colaboração são cruciais. 89utilizador de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, literacia digital fundamentais, resolução de problemas e habilidades de colaboração são cruciais. 89utilizador de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, literacia digital fundamentais, resolução de problemas e habilidades de colaboração são cruciais. 89

Lutando sistemas educativos africanos também precisam de mais apoio. Enquanto a África como uma região obteve ganhos significativos no 

número de matrículas da educação em todos os níveis nas últimas décadas, o financiamento não alcançou, levando a um aluno médio à relação 

aluno de 42: 1 em todo o continente. Habilidades resultados, entre aqueles que frequentam a escola e aqueles que não o fazem, não diferem 

significativamente, indicando que as escolas não estão ensinando-lhes habilidades práticas. 90 A escassez de STEM professores sujeitos são significativamente, indicando que as escolas não estão ensinando-lhes habilidades práticas. 90 A escassez de STEM professores sujeitos são significativamente, indicando que as escolas não estão ensinando-lhes habilidades práticas. 90 A escassez de STEM professores sujeitos são 

especialmente aguda e contribuir para a baixa adesão das disciplinas STEM por estudantes após requisitos obrigatórios. 91especialmente aguda e contribuir para a baixa adesão das disciplinas STEM por estudantes após requisitos obrigatórios. 91

O aumento da colaboração entre a indústria e as universidades podem ajudar a preencher a lacuna, criando canais de comunicação entre 

professores e indústria para promover a troca de ideias e conhecimentos. ferramentas baseadas em tecnologia inovadora também pode 

ajudar os professores existentes fazer mais com menos. abordagens inovadoras para o ensino - como mecanismos de ensino 

descentralizadas alavancando conteúdos digitais e plataformas de comunicação - pode melhorar a qualidade da educação que oferecem 

aos estudantes economicamente.

instituições de ensino superior africanas também precisam se adaptar para ajudar a fechar a lacuna de competências. Dada a falta de foco STEM 

suficiente no ensino secundário, colocando mais foco em disciplinas STEM no nível terciário pode ser uma forma de colmatar as lacunas não 

forem adequadamente tratadas a nível secundário. 92 No entanto, menos de 25 por cento dos diplomados de instituições de ensino superior em forem adequadamente tratadas a nível secundário. 92 No entanto, menos de 25 por cento dos diplomados de instituições de ensino superior em forem adequadamente tratadas a nível secundário. 92 No entanto, menos de 25 por cento dos diplomados de instituições de ensino superior em 

África concentrar em STEM, alimentando um déficit em todo o continente em profissionais qualificados, um déficit económico prejudicial chave. 93África concentrar em STEM, alimentando um déficit em todo o continente em profissionais qualificados, um déficit económico prejudicial chave. 93

Finalmente, dada a enormidade de lacunas nos sistemas de ensino atuais, o sector privado tem um papel crítico a desempenhar na elevação das 

competências dos cidadãos africanos. Requalificação da força de trabalho atual vai exigir uma melhor integração das iniciativas governamentais e de 

qualificação do setor privado para abrir novos caminhos para os indivíduos. Na África do Sul, por exemplo, apesar de uma taxa de desemprego juvenil 

quase 50 por cento, três quartos das empresas lutam para preencher papéis de engenharia. 94 Uma força de trabalho inadequadamente qualificados quase 50 por cento, três quartos das empresas lutam para preencher papéis de engenharia. 94 Uma força de trabalho inadequadamente qualificados quase 50 por cento, três quartos das empresas lutam para preencher papéis de engenharia. 94 Uma força de trabalho inadequadamente qualificados 

também é apontada como um “grande constrangimento” sobre o crescimento de 41 por cento das empresas na Tanzânia, 30 por cento no Quênia, 9 por 

cento na África do Sul, e 6 por cento na Nigéria. 95 programas de aprendizagem encorajadores ou incentivar - cento na África do Sul, e 6 por cento na Nigéria. 95 programas de aprendizagem encorajadores ou incentivar - cento na África do Sul, e 6 por cento na Nigéria. 95 programas de aprendizagem encorajadores ou incentivar - 

88 Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de emprego, Deloitte. 88 Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de emprego, Deloitte. 88 Tecnologia e Pessoas: A Grande Máquina de criação de emprego, Deloitte. 

89 “ A educação deve transformar para fazer as pessoas pronto para AI ”, Financial Times, 12 dez 2017 89 “ A educação deve transformar para fazer as pessoas pronto para AI ”, Financial Times, 12 dez 2017 89 “ A educação deve transformar para fazer as pessoas pronto para AI ”, Financial Times, 12 dez 2017 89 “ A educação deve transformar para fazer as pessoas pronto para AI ”, Financial Times, 12 dez 2017 89 “ A educação deve transformar para fazer as pessoas pronto para AI ”, Financial Times, 12 dez 2017 89 “ A educação deve transformar para fazer as pessoas pronto para AI ”, Financial Times, 12 dez 2017 

90 “ Estado da Educação em África Relatório 2015 ”O Instituto África-América de 2015. 90 “ Estado da Educação em África Relatório 2015 ”O Instituto África-América de 2015. 90 “ Estado da Educação em África Relatório 2015 ”O Instituto África-América de 2015. 90 “ Estado da Educação em África Relatório 2015 ”O Instituto África-América de 2015. 

91 Professor Leon Tikly, Marie Joubert, Dr. Angeline M. Barrett, Dr. Dave Bainton, Leanne Cameron, Helen Doyle, “ Apoiar Secundária STEM Escola de Educação para o 91 Professor Leon Tikly, Marie Joubert, Dr. Angeline M. Barrett, Dr. Dave Bainton, Leanne Cameron, Helen Doyle, “ Apoiar Secundária STEM Escola de Educação para o 91 Professor Leon Tikly, Marie Joubert, Dr. Angeline M. Barrett, Dr. Dave Bainton, Leanne Cameron, Helen Doyle, “ Apoiar Secundária STEM Escola de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável em África ”, Da Universidade de Bristol, maio 2018. Desenvolvimento Sustentável em África ”, Da Universidade de Bristol, maio 2018. 

92 Ibid. 92 Ibid. 

93 “ Educação STEM e Desenvolvimento Africano ”Policy Review África. 93 “ Educação STEM e Desenvolvimento Africano ”Policy Review África. 93 “ Educação STEM e Desenvolvimento Africano ”Policy Review África. 93 “ Educação STEM e Desenvolvimento Africano ”Policy Review África. 

94 “ 3 etapas para corrigir educação em África ”. Fórum Econômico Mundial, 8 de junho de 2015.94 “ 3 etapas para corrigir educação em África ”. Fórum Econômico Mundial, 8 de junho de 2015.94 “ 3 etapas para corrigir educação em África ”. Fórum Econômico Mundial, 8 de junho de 2015.94 “ 3 etapas para corrigir educação em África ”. Fórum Econômico Mundial, 8 de junho de 2015.

95 “ O futuro de empregos e das competências na África ”, O Fórum Econômico Mundial, em maio de 2017. 95 “ O futuro de empregos e das competências na África ”, O Fórum Econômico Mundial, em maio de 2017. 95 “ O futuro de empregos e das competências na África ”, O Fórum Econômico Mundial, em maio de 2017. 95 “ O futuro de empregos e das competências na África ”, O Fórum Econômico Mundial, em maio de 2017. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-uk-technology-and-people.pdf
https://www.ft.com/content/ab5daa64-d100-11e7-947e-f1ea5435bcc7
http://www.aaionline.org/wp-content/uploads/2015/09/AAI-SOE-report-2015-final.pdf
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/education/documents/Supporting%20Secondary%20School%20STEM%20Education%20for%20Sustainabale%20Development%20in%20Africa.pdf
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/education/documents/Supporting%20Secondary%20School%20STEM%20Education%20for%20Sustainabale%20Development%20in%20Africa.pdf
http://africapolicyreview.com/stem-education-and-african-development/
https://www.weforum.org/agenda/2015/06/3-steps-to-fix-education-in-africa/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_EGW_FOJ_Africa.pdf
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como fez a Alemanha, por exemplo - irá ajudar as empresas a desenvolver tanto o capital humano de que precisam e trabalhadores de braço com as 

competências exigidas pelo mercado de trabalho. 

plataformas de aprendizagem abertos facilitados pelo setor privado também vai desempenhar um papel fundamental na disseminação em 

larga escala de habilidades em demanda para muitos na força de trabalho. Muitas empresas globais de tecnologia já percebem isso e 

lançaram plataformas de formação, incluindo a AWS Educar ou Salesforce Trailhead. plataformas on-line e de auto-aprendizagem pode 

conectar os alunos para as melhores universidades e instituições de todo o mundo. Enquanto tomar medidas para garantir a qualidade, 

uniformidade e reconhecimento mútuo das certificações, promover o uso dessas plataformas será crucial. Os governos devem encorajar a 

participação e reconhecimento da qualificação dos recursos on-line.

Atingindo todos os cidadãos 

AI depende de banda larga de alta qualidade. Isso cria um problema óbvio para a África: dado muitos desafios de conectividade do 

continente, as pessoas devem ser colocados online antes que eles possam aproveitar plenamente os benefícios da AI.

Há uma estimativa de 267 milhões de indivíduos não usar a Internet na África, e aproximadamente 53 milhões de domicílios. 96 Dentro Há uma estimativa de 267 milhões de indivíduos não usar a Internet na África, e aproximadamente 53 milhões de domicílios. 96 Dentro Há uma estimativa de 267 milhões de indivíduos não usar a Internet na África, e aproximadamente 53 milhões de domicílios. 96 Dentro 

destes números, existem desigualdades substanciais: enquanto cerca de 22 por cento das populações urbanas têm acesso à 

Internet, este número cai para apenas 10 por cento para as populações rurais. Há também divisões semelhantes entre homens e 

mulheres, os jovens e as populações maduros, e os grupos de renda superior versus inferiores. 97 Sem conectividade suficiente, mulheres, os jovens e as populações maduros, e os grupos de renda superior versus inferiores. 97 Sem conectividade suficiente, mulheres, os jovens e as populações maduros, e os grupos de renda superior versus inferiores. 97 Sem conectividade suficiente, 

regiões inteiras serão excluídos de tudo o que esta tecnologia pode oferecer. 

As questões inter-relacionadas de infra-estrutura insuficiente e falta de acessibilidade são os principais obstáculos. Estima-se que 30 por 

cento da população da África Subsaariana está além do alcance até mesmo a rede de backbone, quanto mais links de última milha de 

acesso à Internet. 98 Os países africanos também tem a banda larga mais cara do mundo. De acordo com a Aliança para Affordable acesso à Internet. 98 Os países africanos também tem a banda larga mais cara do mundo. De acordo com a Aliança para Affordable acesso à Internet. 98 Os países africanos também tem a banda larga mais cara do mundo. De acordo com a Aliança para Affordable 

Internet (A4AI), o primeiro gigabyte de dados móveis custar 9,3 por cento do rendimento médio em 2016, em comparação com 3,7 por 

cento para a América Latina e 2,5 por cento para a Ásia. Dos 59 países em desenvolvimento estudados, os países africanos ocuparam 9 

dos 10 mais ranhuras sobre acessibilidade, com custos que variam de 12 por cento a 44 por cento da renda. 99dos 10 mais ranhuras sobre acessibilidade, com custos que variam de 12 por cento a 44 por cento da renda. 99

Os governos devem procurar desenvolver e implementar políticas para melhorar a conectividade e acessibilidade. Isto é especialmente 

urgente em áreas rurais, onde a falta de banda larga é mais premente, mas também onde as aplicações no sector agrícola têm um 

potencial significativo. Embora em alguns casos pode ser necessário o apoio público e investimento direto, investimento privado é 

fundamental para garantir infra-estrutura adequada está no lugar e deve ser incentivada. Possibilitando novas tecnologias sem fio também 

pode ser uma peça importante do quebra-cabeça para conectar os usuários o mais rápido e mais barato possível, ultrapassando em alguns 

casos de infra-estrutura terrestre caro.

96 I. Philbeck “ Trabalhar em conjunto para Connect the World em 2020: Reforço da Conectividade Iniciativas para Universal e Acesso Acessível ”, Comissão 96 I. Philbeck “ Trabalhar em conjunto para Connect the World em 2020: Reforço da Conectividade Iniciativas para Universal e Acesso Acessível ”, Comissão 96 I. Philbeck “ Trabalhar em conjunto para Connect the World em 2020: Reforço da Conectividade Iniciativas para Universal e Acesso Acessível ”, Comissão 96 I. Philbeck “ Trabalhar em conjunto para Connect the World em 2020: Reforço da Conectividade Iniciativas para Universal e Acesso Acessível ”, Comissão 96 I. Philbeck “ Trabalhar em conjunto para Connect the World em 2020: Reforço da Conectividade Iniciativas para Universal e Acesso Acessível ”, Comissão 

de banda larga, p.8, de banda larga, p.8, 

97 “ Relatório de Desenvolvimento Mundial 2016: dividendos digitais ”, Do Banco Mundial, 2016, p. 9,97 “ Relatório de Desenvolvimento Mundial 2016: dividendos digitais ”, Do Banco Mundial, 2016, p. 9,97 “ Relatório de Desenvolvimento Mundial 2016: dividendos digitais ”, Do Banco Mundial, 2016, p. 9,97 “ Relatório de Desenvolvimento Mundial 2016: dividendos digitais ”, Do Banco Mundial, 2016, p. 9,

98 JM Garcia e T. Kelly, “As implicações políticas e económicas de compartilhamento de infraestrutura e de mutualização na África ,” 98 JM Garcia e T. Kelly, “As implicações políticas e económicas de compartilhamento de infraestrutura e de mutualização na África ,” 98 JM Garcia e T. Kelly, “As implicações políticas e económicas de compartilhamento de infraestrutura e de mutualização na África ,” 98 JM Garcia e T. Kelly, “As implicações políticas e económicas de compartilhamento de infraestrutura e de mutualização na África ,” 

Grupo do Banco Mundial, p.16. Grupo do Banco Mundial, p.16. 

99 Para mais informações sobre New Broadband Preços Data, ver website A4AI . 99 Para mais informações sobre New Broadband Preços Data, ver website A4AI . 99 Para mais informações sobre New Broadband Preços Data, ver website A4AI . 99 Para mais informações sobre New Broadband Preços Data, ver website A4AI . 

https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/davos-discussion-paper-jan2016.pdf
https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/davos-discussion-paper-jan2016.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/533261452529900341/WDR16-BP-Infrastructure-Mutualisation-Garcia.pdf
https://a4ai.org/broadband-pricing-data-2017/


Page 28 of 46 

Garantir AI é usada de forma ética 

AI abre novas fronteiras para a transformação econômica - e moralidade. Eticamente construído e usado AI poderia ajudar a promover a igualdade e 

justiça, mas os riscos de design pobre ou maliciosos agravando os problemas sociais existentes de novas maneiras.

Para garantir a AI pode beneficiar a todos e criar o maior valor social, os interessados precisam ter conversas abertas sobre as 

dimensões éticas desta tecnologia e tomar as medidas adequadas. 

Concentração de poder e exploração

a capacidade da AI para criar uma sociedade mais rica poderia ser usado para contribuir para a acumulação de riqueza em poucas mãos, 

aumentando assim a desigualdade e ameaçando agitação política. Da mesma forma, AI poderia ser usado para coletar e analisar os dados 

indivíduos tornar disponível em um número crescente de categorias, concentrando uma quantidade crescente de poder preditivo nas mãos de 

poucas empresas. Isso poderia permitir a exploração ou de um movimento de prever o comportamento de dirigir-lo.

Além disso, essas práticas podem facilmente levar a discriminação com base na idade, sexo, etnia, condições de saúde 

ou de fundo social. Assim, embora com valor comercial, o uso de AI para estes fins levanta preocupações éticas 

importantes. 100importantes. 100

Estas questões não são apenas ético, no entanto; eles estão sendo discutidos no contexto da privacidade e regulação antitruste. Em todo o 

mundo, os reguladores e decisores políticos estão debatendo o que as empresas de tecnologia de dados deve ser capaz de coletar e armazenar; 

os fins para os quais eles devem ser capazes de usar esses dados; o grau de transparência devem fornecer sobre o que fazer com ele; a 

informação que deve fornecer aos clientes sobre os riscos de fornecimento de dados; e até mesmo a sua responsabilidade na educação dos 

clientes. Além disso, há desenvolvimentos importantes a nível mundial sobre a política de defesa da concorrência e regulação como governos olhar 

para esta área do direito para encontrar maneiras de reduzir a concentração da propriedade dos dados.

Qualidade de Dados e preconceitos

AI promete tomada de decisão racional, evitando a discriminação e preconceitos inerentes a muitas decisões humanas. Um 2014 relatório da 

Casa Branca indicou que os processos de algoritmos-driven têm grande potencial para impulsionar inovações que aumentam a justiça, 

expandir o acesso a oportunidades econômicas para as comunidades de baixa renda, reduzir os vieses na contratação e salas de aula, e 

apoiar melhores resultados para os alunos. 101 No entanto, o relatório também alertou para o potencial de codificação de discriminação nas apoiar melhores resultados para os alunos. 101 No entanto, o relatório também alertou para o potencial de codificação de discriminação nas apoiar melhores resultados para os alunos. 101 No entanto, o relatório também alertou para o potencial de codificação de discriminação nas 

decisões automatizadas. 102decisões automatizadas. 102

100 E isso não se limita apenas ao sector privado; uso de AI por alguns governos dá origem à igualdade de preocupações éticas. Por exemplo, alguns estão usando AI para inferir 100 E isso não se limita apenas ao sector privado; uso de AI por alguns governos dá origem à igualdade de preocupações éticas. Por exemplo, alguns estão usando AI para inferir 

as atividades de terroristas e outros criminosos organizados. As forças policiais usar análise preditiva avançados para prever uma maior probabilidade das taxas de criminalidade 

em determinadas áreas em determinados dias ou horas do dia. câmeras de vigilância em ruas estão ligados ao software analítico que é projetado para detectar padrões de 

comportamento que indicam problemas. Estes podem levar a violações dos direitos humanos e dos princípios jurídicos.

101 “ Big Data: Um Relatório sobre Sistemas Algorithmic, oportunidade e Direitos Civis ”A Casa Branca de Obama, em maio de 2016. 101 “ Big Data: Um Relatório sobre Sistemas Algorithmic, oportunidade e Direitos Civis ”A Casa Branca de Obama, em maio de 2016. 101 “ Big Data: Um Relatório sobre Sistemas Algorithmic, oportunidade e Direitos Civis ”A Casa Branca de Obama, em maio de 2016. 101 “ Big Data: Um Relatório sobre Sistemas Algorithmic, oportunidade e Direitos Civis ”A Casa Branca de Obama, em maio de 2016. 

102 “ Big Data: possa recorrer Oportunidades, Valores Preservando ”O Obama Casa Branca, maio de 2014. 102 “ Big Data: possa recorrer Oportunidades, Valores Preservando ”O Obama Casa Branca, maio de 2014. 102 “ Big Data: possa recorrer Oportunidades, Valores Preservando ”O Obama Casa Branca, maio de 2014. 102 “ Big Data: possa recorrer Oportunidades, Valores Preservando ”O Obama Casa Branca, maio de 2014. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimination.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf
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processos de aprendizado de máquina são tão bons como os dados que são alimentados a eles. É por isso que preconceitos, profundamente 

enraizados na sociedade humana, podem e fluência em. Algoritmos AI integrar preconceitos inerentes de dados, ou mesmo na pessoa que 

construiu o processo, perpetuando ainda mais preconceitos sociais existentes. 103 Este é particularmente o caso quando se trabalha com a população construiu o processo, perpetuando ainda mais preconceitos sociais existentes. 103 Este é particularmente o caso quando se trabalha com a população construiu o processo, perpetuando ainda mais preconceitos sociais existentes. 103 Este é particularmente o caso quando se trabalha com a população 

ou dados pessoais. Portanto, alguns dos desafios mais prementes neste sentido incluem:

• algoritmos garantindo são devidamente treinados para produzir resultados eqüitativos quando as características de uma comunidade 

minoritária são sistematicamente contado regressivamente ou deturpados;

• A atenuação do impacto sobre a tomada de decisão quando um aspecto - por exemplo rendimento - está estreitamente correlacionada com 

uma outra característica, tais como etnia, mesmo quando esta última característica não está explicitamente codificados; e

• preconceitos evitar conduzidos por parâmetros humanos-programado sobre as relações entre os diferentes campos de dados. 104preconceitos evitar conduzidos por parâmetros humanos-programado sobre as relações entre os diferentes campos de dados. 104

Este é altamente relevante para a África, onde os usuários são susceptíveis de importar algoritmos de aprendizagem de máquina desenvolvida 

e treinados em outros lugares com dados que podem não reconhecer ou carregam viés para grandes segmentos da população Africano. 105 Isso e treinados em outros lugares com dados que podem não reconhecer ou carregam viés para grandes segmentos da população Africano. 105 Isso e treinados em outros lugares com dados que podem não reconhecer ou carregam viés para grandes segmentos da população Africano. 105 Isso 

pode acontecer, por exemplo, no contexto de pedidos de empréstimo ou de crédito para os bancos: se algoritmos treinados em dados parciais 

(por exemplo, dados obtidos a partir de outros países ou regiões com diferentes realidades) são usados para tomar decisões sobre se as 

pessoas são elegíveis para um empréstimo ou crédito, eles podem consistentemente discriminar certos grupos com base no nível 

socioeconômico ou etnia. 

Como um primeiro passo para lidar com esses desafios, as partes interessadas africanas devem trabalhar juntos para garantir que as aplicações de 

IA são desenvolvidos por equipes com demográfica diversa, gênero, etnia e origens sócio-económicas. 106 Esta é a chave para evitar viés cognitivo. IA são desenvolvidos por equipes com demográfica diversa, gênero, etnia e origens sócio-económicas. 106 Esta é a chave para evitar viés cognitivo. IA são desenvolvidos por equipes com demográfica diversa, gênero, etnia e origens sócio-económicas. 106 Esta é a chave para evitar viés cognitivo. 

De acordo com a Microsoft Brad Smith: “Se temos apenas um pequeno grupo de homens projetar AI, então nós vamos ter computadores que se 

comportam como um pequeno grupo de homens.” 107comportam como um pequeno grupo de homens.” 107

inovação técnica continuada será a chave para resolver muitos desses desafios, desde que ele integra a consideração de implicações éticas 

de sistemas que eles constroem. Também é verdade que os riscos de AI-tronco tanto de incompreensão humana e excesso de confiança nos 

sistemas de inteligência artificial como o fazem a partir de limitações nos próprios sistemas. Portanto, os desenvolvedores devem sempre se 

esforçar para comunicar plenamente e de forma eficaz com os usuários e reguladores para garantir a compreensão adequada da tecnologia, 

seu uso e os riscos a ele associados.

103 Estes preconceitos surgem porque os dados de treinamento necessário para desenvolver e algoritmos de trem de aprendizado de máquina são eles próprios tendenciosa. Para entender 103 Estes preconceitos surgem porque os dados de treinamento necessário para desenvolver e algoritmos de trem de aprendizado de máquina são eles próprios tendenciosa. Para entender 

por que isso é assim, é importante lembrar que os algoritmos de aprendizado de máquina são treinados por alimentá-los de dados (chamada de dados de treinamento) e deixá-los aprender 

a encontrar padrões nele. Uma vez que o algoritmo aprende os padrões subjacentes dos dados de treinamento, ele precisa ser testado em dados frescos que ele nunca viu antes.

104 Kathryn Hume, “ Inteligência Artificial é o futuro - mas não é imune à tendência humana ”, Maclean, 27 de Dezembro de 2017. 104 Kathryn Hume, “ Inteligência Artificial é o futuro - mas não é imune à tendência humana ”, Maclean, 27 de Dezembro de 2017. 104 Kathryn Hume, “ Inteligência Artificial é o futuro - mas não é imune à tendência humana ”, Maclean, 27 de Dezembro de 2017. 104 Kathryn Hume, “ Inteligência Artificial é o futuro - mas não é imune à tendência humana ”, Maclean, 27 de Dezembro de 2017. 

105 Os usuários poderiam ser qualquer coisa de governos para empresas e sociedade civil que fazem uso desta tecnologia para uma variedade de finalidades diferentes. 105 Os usuários poderiam ser qualquer coisa de governos para empresas e sociedade civil que fazem uso desta tecnologia para uma variedade de finalidades diferentes. 

106 Para mais informações sobre “o Futuro computadorizada”, ver website Microsoft.106 Para mais informações sobre “o Futuro computadorizada”, ver website Microsoft.106 Para mais informações sobre “o Futuro computadorizada”, ver website Microsoft.

107 Sobre este ponto, é importante lembrar que a maioria dos países já têm regulamentos existentes para tratar de questões como a discriminação e preconceito. processos AI 107 Sobre este ponto, é importante lembrar que a maioria dos países já têm regulamentos existentes para tratar de questões como a discriminação e preconceito. processos AI 

não são isentar e, finalmente, um ser humano deve ser responsável para cumprir com as restrições legais sobre a tomada de decisão. Quando apropriadamente 

responsáveis e cuidadosamente construída para mitigar viés humano, AI possa cumprir a sua promessa de ser uma ajuda neutro para decisões consequentes e permitir 

ferramentas inovadoras para capacitar as comunidades sensíveis.

https://www.macleans.ca/opinion/artificial-intelligence-is-the-future-but-its-not-immune-to-human-bias/
https://news.microsoft.com/speeches/video-brad-smith-future-artificial-intelligence/
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Não há mandatos legais ou regras que ainda podem resolver estes problemas e, em um campo emergente, nem sempre podem ser 

previstas as consequências. Portanto, para garantir AI permanece humano-centric e promover a prestação de contas, as empresas 

desenvolver ou usando AI deve promover debates éticos que levam a códigos de conduta baseada em princípios, tais como: 108desenvolver ou usando AI deve promover debates éticos que levam a códigos de conduta baseada em princípios, tais como: 108

• Equidade - sistemas de inteligência artificial devem tratar todas as pessoas de forma justa

• Confiabilidade - sistemas de inteligência artificial deve executar de forma confiável e com segurança

• Privacidade e Segurança - AI sistemas deve ser seguro e respeitar a privacidade

• Inclusão - sistemas de inteligência artificial deve capacitar todos e envolver as pessoas

• Transparência 109 - sistemas de inteligência artificial deve ser compreensívelTransparência 109 - sistemas de inteligência artificial deve ser compreensívelTransparência 109 - sistemas de inteligência artificial deve ser compreensível

• Responsabilidade - sistemas de inteligência artificial deve ser responsável

Superar o Deserto de dados 

AI depende de dados: quanto mais dados disponíveis, os melhores e mais eficazes resultados esta tecnologia vai entregar. Um estudo 2013 

estimou que dados abertos aplicados na educação, transporte, produtos de consumo, eletricidade, os setores de finanças de consumo de 

petróleo e gás, saúde, e poderia gerar um adicional de USD 3-5 trilhões anuais em valor econômico. 110 Esse número provavelmente aumentará petróleo e gás, saúde, e poderia gerar um adicional de USD 3-5 trilhões anuais em valor econômico. 110 Esse número provavelmente aumentará petróleo e gás, saúde, e poderia gerar um adicional de USD 3-5 trilhões anuais em valor econômico. 110 Esse número provavelmente aumentará 

em função das aplicações mais refinadas da AI. No entanto, em regiões do mundo, como a África Subsaariana, o acesso a grandes conjuntos 

de dados é limitada. Portanto, devem ser encontradas soluções para garantir AI pode trazer o maior benefício para sua população.

Dificuldades com disponibilidade de dados em África são bem reconhecidas no contexto do desenvolvimento, onde os dados de qualidade 

são indicadores indispensáveis para o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (DPSs) e uma entrada 

importante para os programas de desenvolvimento de projeto. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA) descreve 

os ecossistemas de dados nacionais na África como em “estágios iniciais da revolução de dados Africano”. 111 Existem muitas fontes de os ecossistemas de dados nacionais na África como em “estágios iniciais da revolução de dados Africano”. 111 Existem muitas fontes de os ecossistemas de dados nacionais na África como em “estágios iniciais da revolução de dados Africano”. 111 Existem muitas fontes de 

dados em ecossistemas de dados nacionais, tanto “oficial”, aqueles gerados por instituições governamentais, e “não oficial”, aqueles 

gerados por diversas instituições científicas e académicas, ONGs locais e internacionais e da sociedade civil e do setor privado. 

Impulsionado por avanços comerciais e tecnológicas, bem como, políticas, infra-estrutura e mudanças de governança legais, há um número 

cada vez maior de fontes de alimentação ecossistemas de dados em África. 112 UNECA descobre que “o setor privado é cada vez mais um cada vez maior de fontes de alimentação ecossistemas de dados em África. 112 UNECA descobre que “o setor privado é cada vez mais um cada vez maior de fontes de alimentação ecossistemas de dados em África. 112 UNECA descobre que “o setor privado é cada vez mais um 

jogador crítico e dinâmica dentro dos ecossistemas de dados africanos” através da partilha de dados não-proprietários, participando de 

atividades de corretagem e de plataformas de multidão-sourced ou usuário gerado fontes de dados. 113atividades de corretagem e de plataformas de multidão-sourced ou usuário gerado fontes de dados. 113

108 Estes princípios e as considerações mais amplas sobre o uso ético da AI deve informar a tomada de lei. auto-regulamentação, liderada pela indústria e regulação 108 Estes princípios e as considerações mais amplas sobre o uso ético da AI deve informar a tomada de lei. auto-regulamentação, liderada pela indústria e regulação 

estatal será igualmente relevante para garantir a tecnologia é usada para o benefício da humanidade. Microsoft, Futuro computadorizada.

109 Transparência é a chave; algoritmos por trás das capacidades de aprendizado de máquina devem ser justificados, demonstrados e, em seguida, criticamente aceitos.109 Transparência é a chave; algoritmos por trás das capacidades de aprendizado de máquina devem ser justificados, demonstrados e, em seguida, criticamente aceitos.

110 Governo australiano, Departamento de Comunicações e Artes, Bureau of Communications Research, Open Data Governo e porque é importante: Uma 110 Governo australiano, Departamento de Comunicações e Artes, Bureau of Communications Research, Open Data Governo e porque é importante: Uma 

análise crítica dos estudos sobre o impacto económico de Dados Governamentais Abertos, fevereiro 2016 

111 “ O Relatório África Revolução de Dados 2016 ”, UNECA. 111 “ O Relatório África Revolução de Dados 2016 ”, UNECA. 111 “ O Relatório África Revolução de Dados 2016 ”, UNECA. 111 “ O Relatório África Revolução de Dados 2016 ”, UNECA. 

112 “ O Relatório África Revolução de Dados 2016 ”, UNECA. 112 “ O Relatório África Revolução de Dados 2016 ”, UNECA. 112 “ O Relatório África Revolução de Dados 2016 ”, UNECA. 112 “ O Relatório África Revolução de Dados 2016 ”, UNECA. 

113 UNECA, página 21 113 UNECA, página 21 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/ACS/africa-data-revolution-report-2016.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/ACS/africa-data-revolution-report-2016.pdf
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Apesar disso, os desafios para um ecossistema de dados mais robusto permanecem. UNECA assinala que, em 11 dos 48 países africanos, a 

capacidade estatística realmente diminuiu ao longo dos últimos 15 anos. Um outro estudo descobriu que mais da metade dos países africanos 

não tinha realizado um levantamento da força de trabalho nos últimos 10 anos. 114 O Barômetro Open Data, criada pela grande Fundação Mundial não tinha realizado um levantamento da força de trabalho nos últimos 10 anos. 114 O Barômetro Open Data, criada pela grande Fundação Mundial não tinha realizado um levantamento da força de trabalho nos últimos 10 anos. 114 O Barômetro Open Data, criada pela grande Fundação Mundial 

Web, descobre que iniciativas de dados abertos na maioria dos países da África não têm compromisso de longo prazo e recursos sustentáveis. 

Outros impedimentos legislativos e políticos muitas vezes limitam a partilha e utilização de dados não produzidos por sistemas estatísticos 

nacionais. 115nacionais. 115

O problema com a falta de dados também é profundamente política, tanto em algumas de suas causas e os seus efeitos. A qualidade dos 

dados da população chega à questão de quem ou o que “conta”, uma pergunta com raízes profundas na economia política das 

sociedades, as ideologias dos governos, e as implicações preocupantes no contexto da AI. Em um nível básico, se não há dados 

suficientes disponíveis sobre comunidades marginais ou a economia informal, por exemplo, aplicações de AI estão em risco de ser cego 

para os aspectos da sociedade. Isso pode levar a resultados que têm consequências indesejáveis para a economia ou reforçar as 

desigualdades.

Parte da solução é expandir o ecossistema de dados. O governo de deve melhorar a precisão dos dados que coletamos e compartilhamos em 

sectores-chave - por exemplo, com o uso da tecnologia (como a computação em nuvem) por agências nacionais de estatística para melhorar a 

eficiência na recolha, estruturação e análise de dados. No entanto, as políticas devem também incentivar o setor privado e da sociedade civil para 

fazer o mesmo. Os governos podem ajudar a apoiar este incentivando uma adesão voluntária para os padrões da indústria para os dados que 

facilitam a interoperabilidade dos conjuntos de dados, promoção de princípios de publicação de dados (para o chamado 'modelo de maturidade de 

cinco estrelas' exemplo Sir Tim Berners-Lee), 116 e incentivar recolha e partilha de certos dados não-proprietários automatizado pelo setor privado. 117 plataformas cinco estrelas' exemplo Sir Tim Berners-Lee), 116 e incentivar recolha e partilha de certos dados não-proprietários automatizado pelo setor privado. 117 plataformas cinco estrelas' exemplo Sir Tim Berners-Lee), 116 e incentivar recolha e partilha de certos dados não-proprietários automatizado pelo setor privado. 117 plataformas cinco estrelas' exemplo Sir Tim Berners-Lee), 116 e incentivar recolha e partilha de certos dados não-proprietários automatizado pelo setor privado. 117 plataformas cinco estrelas' exemplo Sir Tim Berners-Lee), 116 e incentivar recolha e partilha de certos dados não-proprietários automatizado pelo setor privado. 117 plataformas 

de compartilhamento de dados encorajadores, por exemplo, para instituições de pesquisa acadêmicas e científicas de financiamento público, 

também irá ajudar a aprofundar o conjunto de dados disponíveis para todos os interessados. 

114 Conclusões do Krätke e Byiers (2014) e Fundação Mo Ibrahim (2016), citado na UNECA, página 13-14. 114 Conclusões do Krätke e Byiers (2014) e Fundação Mo Ibrahim (2016), citado na UNECA, página 13-14. 

115 Open Data Baromet / UNECO, 14L página 115 Open Data Baromet / UNECO, 14L página 

116 Tim Berners-Lee. De 2009. Linked Data ("Cinco estrelas"). 116 Tim Berners-Lee. De 2009. Linked Data ("Cinco estrelas"). 116 Tim Berners-Lee. De 2009. Linked Data ("Cinco estrelas"). 116 Tim Berners-Lee. De 2009. Linked Data ("Cinco estrelas"). 

117 Para recomendações adicionais direcionados para o setor agrícola, ver Global Data Aberto para Agricultura e Nutrição (godan) “, Um ecossistema de Dados Global 117 Para recomendações adicionais direcionados para o setor agrícola, ver Global Data Aberto para Agricultura e Nutrição (godan) “, Um ecossistema de Dados Global 117 Para recomendações adicionais direcionados para o setor agrícola, ver Global Data Aberto para Agricultura e Nutrição (godan) “, Um ecossistema de Dados Global 

para a Agricultura e Alimentação ”, Agosto de 2016,. para a Agricultura e Alimentação ”, Agosto de 2016,. 

https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
https://www.godan.info/sites/default/files/documents/Godan_Global_Data_Ecosystem_Publication_lowres.pdf
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Como a África pode promover AI? 

Os governos africanos podem transformar o potencial da AI em uma realidade para os seus cidadãos. Embora existam verdadeiros desafios 

a superar, há também o potencial para ultrapassar os outros, aproveitando a experiência dos países que tiveram um papel de liderança no 

AI.

Benchmarks Internacional 

O desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial é uma corrida global - e muitos países estão tentando puxar pela 

frente. Aplicações da AI já estão sendo implantados por ambos os setores público e privado, e vários países já estão bem no seu 

caminho para combater os obstáculos e alavancar benefícios significativos com esta tecnologia emergente.

Um estudo recente International Data Corporation (IDC) estima que o gasto mundial em sistemas de inteligência cognitiva e artificiais 

vai chegar a US $ 19,1 bilhões em 2018, um aumento de 54,2 por cento sobre o valor gasto em 2017. 118 Em 2018 banking, até agora, o vai chegar a US $ 19,1 bilhões em 2018, um aumento de 54,2 por cento sobre o valor gasto em 2017. 118 Em 2018 banking, até agora, o vai chegar a US $ 19,1 bilhões em 2018, um aumento de 54,2 por cento sobre o valor gasto em 2017. 118 Em 2018 banking, até agora, o 

setor de varejo superou para se tornar o líder da indústria em gastos AI. De acordo com o estudo da IDC, as empresas de varejo vai 

investir UDS 3,4 bilhões este

vem em um segundo próximo com USD 3,3 bilhões em despesas para tecnologias AI incluindo inteligência de ameaças 

automatizadas e sistemas de prevenção, análise de fraude, investigação, assessores de programas e sistemas de recomendação. 120automatizadas e sistemas de prevenção, análise de fraude, investigação, assessores de programas e sistemas de recomendação. 120

Como os países ao redor do mundo se tornam cada vez mais conscientes dos potenciais benefícios económicos e sociais do 

desenvolvimento e aplicação de AI, desenvolvimento de quadros políticos AI e suporte para o ecossistema AI está em ascensão, e 

muitos governos têm tido um papel activo no sentido de facilitar o desenvolvimento de AI em seu país. Uma das forças motrizes por 

trás AI avanço em vários países é o desenvolvimento de uma estratégia nacional de apoio à investigação e desenvolvimento, bem 

como a alocação de recursos para realizá-lo.

Estratégia Inteligência Artificial Canadá Pan-canadense 

• Aproveitando um ambiente forte de negócios, capital humano de alta qualidade, e abertura global para atrair 

jogadores globais e desenvolvimento de carro. 

• Fornecer apoio financeiro específico para startups e retenção de capital humano. 

• Desenvolvimento de liderança de pensamento global sobre a economia, ética, política e implicações legais de AI. 

Plano de China Next Generation Artificial Intelligence Development 

• Prosseguindo maciça, todos abordagem do governo e alavancar economias de escala em um grande mercado. 

118  Estudo IDC . 118  Estudo IDC . 118  Estudo IDC . 

119  Estudo IDC . 119  Estudo IDC . 119  Estudo IDC . 

120  Estudo IDC . 120  Estudo IDC . 120  Estudo IDC . 

ano em uma série de AI casos de uso, incluindo agentes automatizados de atendimento ao cliente, consultores comerciais especializados, 

recomendações de produtos e merchandising para operações. 119 O setor bancário recomendações de produtos e merchandising para operações. 119 O setor bancário recomendações de produtos e merchandising para operações. 119 O setor bancário 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43662418
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43662418
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43662418
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• metas quantitativas ambiciosas para o crescimento do mercado em todos os setores e apoio estatal considerável. 

• Usando adoção governo precoce de serviços para promover o desenvolvimento, especialmente na área da saúde, 

educação e segurança. 

Índia Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial 

• Baseando-se vantagens comparativas para desenvolver soluções de alto impacto em nichos chave. 

• Atrair parceiros globais de tecnologia para realizar pesquisas e desenvolver aplicações adaptadas às necessidades 

nacionais. 

México Inteligência Artificial Estratégia México 2018 

• Promover a discussão em todo o governo e setor privado para identificar casos de uso, necessidades e melhores 

práticas. 

• Usando PPP para melhorar os serviços públicos e a participação dos cidadãos através de AI 

Reino Unido Acordo Sector de Inteligência Artificial 

• Concordando investimento conjunto e discussão de medidas de política com o setor privado 

• Concentre-se em atrair talentos e promover a partilha de dados. 

• Pilotar soluções em parceria com empresas globais para melhorar os serviços públicos 

UAE Estratégia Inteligência Artificial 

• Colocar uma prioridade no desenvolvimento ao mais alto nível de foco político 

• O investimento em treinamento de habilidades para estudantes e trabalhadores 

Elementos de uma estratégia AI que trabalha para a África 

Os decisores políticos podem criar políticas que estimulem o desenvolvimento da AI e incentivar a inovação, ao mesmo tempo proteger os 

cidadãos. Para isso, os governos africanos devem considerar uma abordagem pró-ativa e medidas destinadas a garantir países têm (i) um 

de confiança e de apoio a infraestrutura; ( ii) um robusto de confiança e de apoio a infraestrutura; ( ii) um robusto de confiança e de apoio a infraestrutura; ( ii) um robusto 

quadro regulamentar e político; ( iii) um ambiente colaborativo onde todos os interessados podem aproveitar a experiência uns dos outros; e (iv) as quadro regulamentar e político; ( iii) um ambiente colaborativo onde todos os interessados podem aproveitar a experiência uns dos outros; e (iv) as quadro regulamentar e político; ( iii) um ambiente colaborativo onde todos os interessados podem aproveitar a experiência uns dos outros; e (iv) as quadro regulamentar e político; ( iii) um ambiente colaborativo onde todos os interessados podem aproveitar a experiência uns dos outros; e (iv) as 

condições adequadas para a AI para ser desenvolvido numa socialmente responsavel condições adequadas para a AI para ser desenvolvido numa socialmente responsavel 

caminho. 

Infra-estrutura de apoio

O investimento em infra-estrutura de conectividade é inseparável do desenvolvimento da AI. Acesso à infra-estrutura de banda larga robusta, 

onipresente, e acessível é um pré-requisito para o desenvolvimento AI e absorção.

Embora nos últimos anos tem havido uma melhoria dramática na quantidade e qualidade da infra-estrutura de telecomunicações, a 

África subsaariana ainda tem mais a fazer para garantir a infra-estrutura de conectividade adequada está no lugar. 121 organizações África subsaariana ainda tem mais a fazer para garantir a infra-estrutura de conectividade adequada está no lugar. 121 organizações África subsaariana ainda tem mais a fazer para garantir a infra-estrutura de conectividade adequada está no lugar. 121 organizações 

africanas e empresários que poderia ser em desenvolvimento de tecnologia AI não têm acesso a conexões de Internet estável e 

frequentemente são deficientes em infra-estrutura complementar ainda mais básicas como a eletricidade e estradas. Sem esses 

fundamentos, os benefícios potenciais da AI será limitado a e apreciado apenas por algumas elites. 122fundamentos, os benefícios potenciais da AI será limitado a e apreciado apenas por algumas elites. 122

121 Grupo do Banco Mundial, Pulso da África: Uma análise das questões que moldam o futuro de África econômica, Escritório do Economista-Chefe para a Região África, Abril de 121 Grupo do Banco Mundial, Pulso da África: Uma análise das questões que moldam o futuro de África econômica, Escritório do Economista-Chefe para a Região África, Abril de 

2017, Volume 15, p. 35-43

122 World Wide Web Foundation, Inteligência Artificial: Iniciando o diálogo político na África , Dezembro de 2017, 122 World Wide Web Foundation, Inteligência Artificial: Iniciando o diálogo político na África , Dezembro de 2017, 122 World Wide Web Foundation, Inteligência Artificial: Iniciando o diálogo político na África , Dezembro de 2017, 

http://webfoundation.org/docs/2017/12/Artificial-Intelligence-starting-the-policy-dialogue-in-Africa.pdf
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Uma abordagem estratégica deve incluir planos para aumentar a consciência da AI e atribuindo-lhe peso adequado nos orçamentos e 

planejamento do desenvolvimento. Os governos devem adoptar medidas - tais como quadros institucionais e regulamentares robustos - para 

incentivar o investimento do setor privado. Estas medidas são cruciais como eles proporcionar segurança, responsabilidade e transparência.

Os governos africanos devem também considerar os méritos do modelo de parceria público-privada (PPP) para projetos de infraestrutura. 

Ao gerenciar os riscos, as PPP permitem aos governos para acessar recursos e competências valiosas de parceiros locais e internacionais, 

e alinhar melhor os investimentos privados com objectivos de política pública. Na região subsaariana PPPs permanecem poucos e 

sub-desenvolvidos em relação ao de outros mercados, com projetos concentrados em apenas alguns países (nomeadamente, África do Sul, 

Nigéria, Quênia e Uganda) e principalmente no setor de energia renovável. No entanto, em outros países, o modelo tem sido bem sucedida 

em ajudar a compensar baixo investimento do setor público em áreas-chave. 123 Os países africanos podem beneficiar da experiência desses em ajudar a compensar baixo investimento do setor público em áreas-chave. 123 Os países africanos podem beneficiar da experiência desses em ajudar a compensar baixo investimento do setor público em áreas-chave. 123 Os países africanos podem beneficiar da experiência desses 

países no desenvolvimento de PPPs robustos que canalizam os recursos necessários para as áreas-chave para o desenvolvimento da 

infra-estrutura de conectividade. 124infra-estrutura de conectividade. 124

Tão importante quanto a infra-estrutura física é a infra-estrutura humana. Como mencionado anteriormente, um ambiente que desenvolve a 

educação AI e habilidades para os trabalhadores é fundamental. Se AI é desenvolver plenamente e trabalhadores africanos estão a usá-lo para 

sua vantagem, os governos africanos terão de tomar medidas sérias no curto prazo para superar esses desafios estruturais por meio de políticas 

públicas e programas nacionais que investem em competências e formação, incluindo o aumento de recursos para instrução STEM qualidade 

em todos os níveis de ensino. Ele também requer uma parceria mais estreita com o setor privado para desenvolver iniciativas e identificar 

habilidades em demanda para o destino.

Quadro regulamentar e político

A política pode ser uma ferramenta poderosa para os governos africanos para promover o desenvolvimento tecnológico, incentivando a 

inovação eo investimento. Ao mesmo tempo, como países líderes têm demonstrado, o compromisso do governo e experimentação com a 

tecnologia emergente pode ser também um poderoso sinal de confiança e apoiar as empresas locais. De acordo com as partes 

interessadas africanas, baixo compromisso do governo, particularmente a nível político, tem sido um obstáculo, e um foco mais forte irá 

encorajar uma adoção precoce da AI. 125encorajar uma adoção precoce da AI. 125

Os governos africanos devem adotar uma abordagem proativa e implementar regulação AI-friendly, políticas e iniciativas. Existem 

várias áreas relevantes para o desenvolvimento e AI e as economias digitais robustas onde os decisores políticos devem se concentrar:

• privacidade de dados e segurança - A privacidade de dados e estrutura de segurança que as pessoas podem confiar incentiva e capacita-los privacidade de dados e segurança - A privacidade de dados e estrutura de segurança que as pessoas podem confiar incentiva e capacita-los 

a usar soluções baseadas em AI que exigem seus dados para trabalhar. privacidade de dados e leis de segurança deve ter como objectivo 

proteger os dados dos usuários sem restringir a capacidade de mover dados através das fronteiras. Na elaboração dessas leis, reguladores 

africanos devem olhar para aprender

123 O Banco Mundial hast reuniu informações sobre abordagens bem sucedidas para o desenvolvimento do modelo de parceria público-privada em diversos países, o que 123 O Banco Mundial hast reuniu informações sobre abordagens bem sucedidas para o desenvolvimento do modelo de parceria público-privada em diversos países, o que 

pode ser útil para a África. Para mais informações, veja relatório do Banco Mundial.pode ser útil para a África. Para mais informações, veja relatório do Banco Mundial.

124 Por exemplo, o Banco Mundial hast reuniu informações sobre abordagens bem sucedidas para o desenvolvimento deste modelo em diversos países, incluindo as economias 124 Por exemplo, o Banco Mundial hast reuniu informações sobre abordagens bem sucedidas para o desenvolvimento deste modelo em diversos países, incluindo as economias 

em desenvolvimento, que os governos seriam capazes de acessar para orientação no desenvolvimento de seu regime de PPP para projetos de infra-estrutura tecnológica. 

125 World Wide Web Foundation, Inteligência Artificial: Iniciando o diálogo político na África, dez 2017 125 World Wide Web Foundation, Inteligência Artificial: Iniciando o diálogo político na África, dez 2017 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/lessons-learned
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de melhores práticas internacionais, o que inclui evitar requisitos onerosos que encerrará os benefícios 

de AI e colocar empresas africanas em desvantagem. 

• Cíber segurança - Os governos africanos devem adotar leis de segurança cibernética que fornecem para a dissuasão Cíber segurança - Os governos africanos devem adotar leis de segurança cibernética que fornecem para a dissuasão 

significativo, incentivar o investimento, clarificar as responsabilidades legais, e criar mecanismos eficazes e razoáveis de 

execução. Além disso, as autoridades devem ajudar os usuários a compreender e gerir adequadamente os riscos inerentes ao 

uso de tecnologia AI.

• estratégias digitais e iniciativas de adoção de nuvem - Os governos devem desenvolver estratégias digitais nacionais e políticas estratégias digitais e iniciativas de adoção de nuvem - Os governos devem desenvolver estratégias digitais nacionais e políticas 

que promovam a adoção da nuvem generalizada de democratizar o uso de tecnologias avançadas.

• Propriedade intelectual - leis de propriedade intelectual que preveja uma protecção clara e execução contra Propriedade intelectual - leis de propriedade intelectual que preveja uma protecção clara e execução contra 

apropriação indébita e violação dos desenvolvimentos tecnológicos, incluindo algoritmos proprietários, são 

indispensáveis para promover a inovação e avanço contínuo no AI.

• políticas de compras - regulamentação dos contratos públicos devem permitir a utilização de soluções de IA para a prestação políticas de compras - regulamentação dos contratos públicos devem permitir a utilização de soluções de IA para a prestação 

de serviços públicos. Ao investir em inovação no sector público, os governos africanos irá demonstrar sua confiança em AI e 

apoiar o crescimento de desenvolvedores locais.

• normas lideradas pela indústria e harmonização internacional das regras - As organizações de TI em todo o mundo estão a normas lideradas pela indústria e harmonização internacional das regras - As organizações de TI em todo o mundo estão a 

desenvolver padrões internacionais para garantir a portabilidade de dados, interoperabilidade e um fluxo de dados suave. Os governos 

africanos devem permanecer a par dos desenvolvimentos nesta área e buscar adotar padrões internacionais e regras de harmonização 

como de se tornarem aplicáveis.

Ao desenhar a partir de melhores práticas internacionais, os governos africanos podem desenvolver estratégias nacionais e criar um 

ambiente legal florescente para AI. atores principais - tanto outros governos e do setor privado - têm experiências valiosas para 

compartilhar sobre as vantagens, usos e riscos de AI, bem como abordagens políticas que tenham tomado para enfrentar os desafios 

e criar um ambiente de beneficiar plenamente desta tecnologia.

Criando um Ambiente Colaborativo

Seguindo o exemplo de países líderes na AI, os governos africanos devem aumentar a cooperação eo intercâmbio de informações 

entre as diversas partes interessadas: Academia; indústria (incluindo startups e empreendedores), sociedade civil (incluindo as ONG 

e grupos de reflexão); políticos e reguladores. Esses atores devem trabalhar juntos - não em silos.

Tal abordagem colaborativa incentiva a partilha de experiência e perspectiva sobre a AI. governo africano pode ganhar uma compreensão 

mais profunda sobre a tecnologia e contam com as melhores práticas internacionais para atender às necessidades locais e regionais 

específicas. Esta abordagem assegura que a política e ação reguladora protege os cidadãos e apóia o desenvolvimento da tecnologia.

Governos em todo o mundo estão preocupados com as grandes questões intelectuais, tecnológicas, políticas, éticas e sociais que irão 

surgir como AI-se profundamente integrado em nossas vidas. 126 Local, nacional, surgir como AI-se profundamente integrado em nossas vidas. 126 Local, nacional, surgir como AI-se profundamente integrado em nossas vidas. 126 Local, nacional, 

126 Accenture e Gordon Institute of Science Business, da Universidade de Pretória, Inteligência Artificial: é a África do Sul pronto ?, 126 Accenture e Gordon Institute of Science Business, da Universidade de Pretória, Inteligência Artificial: é a África do Sul pronto ?, 

p. 15
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colaboração regional e internacional pode responder a estas preocupações como conhecimento e experiência governos share. 

A colaboração é tanto uma orientação para a abertura, pois é um programa de política específica. Os governos africanos podem 

buscar muitos tipos de medidas para promover a indústria local e regional AI, incluindo:

• Integrar conselhos nacionais e regionais de IA com as principais figuras da indústria, academia e governo para aconselhar sobre o 

desenvolvimento de estratégias de IA e supervisionar a sua implementação. 

• Adoptar iniciativas de dados abertos como uma maneira de usar a tecnologia para apoiar a inovação distribuída, e para tornar o 

desenvolvimento AI mais participativo e transparente. 127desenvolvimento AI mais participativo e transparente. 127

• Desenvolver quadros que permitem que o governo ea indústria a trabalhar juntos em projetos de tecnologia, incluindo 

parcerias público-privadas. 

• Criar “laboratórios AI” nacionais e regionais que reúnem os melhores investigadores e líderes que trabalham no 

desenvolvimento da tecnologia, bem como sobre as suas implicações para fins de política e legislativos. 128desenvolvimento da tecnologia, bem como sobre as suas implicações para fins de política e legislativos. 128

• Adotar políticas em parceria com universidades e o setor privado para atrair e reter pessoas com habilidades AI. Por 

exemplo, os governos africanos poderiam:

o Trabalhar com a indústria e academia para desenvolver e executar bolsas especializadas e o Trabalhar com a indústria e academia para desenvolver e executar bolsas especializadas e 

programas (como Mestrado em AI) que preparam a força de trabalho nacional para responder a negócios atuais e necessidades 

de competências futuras. 

o Criar incentivos para a indústria para financiar programas educacionais em todos os níveis, do básico o Criar incentivos para a indústria para financiar programas educacionais em todos os níveis, do básico 

habilidades para programas de mestrado e doutorado. 

o Considere modificações subsídios de visto para permitir que os cidadãos estrangeiros a trabalhar em empregos no o Considere modificações subsídios de visto para permitir que os cidadãos estrangeiros a trabalhar em empregos no 

ciência e tecnologia digital. 129ciência e tecnologia digital. 129

o Trabalho com outras partes interessadas para organizar eventos de rede que permitem que os peritos para o Trabalho com outras partes interessadas para organizar eventos de rede que permitem que os peritos para 

compartilhar conhecimento e colaboração entre os países. Alguns países da região já estão fazendo isso, como a 

Nigéria (Data Ciência Lagos), Quênia (Data Ciência Nairobi) e África do Sul (Instituto Intelligence Máquina de 

África). 130 Estes também será fundamental para garantir a população jovem, ambicioso e empreendedor de espírito África). 130 Estes também será fundamental para garantir a população jovem, ambicioso e empreendedor de espírito África). 130 Estes também será fundamental para garantir a população jovem, ambicioso e empreendedor de espírito 

da África encontrar o que precisa na África, em vez de ir para outros países para alcançar seus objetivos. 

• Considere juntar iniciativas e parcerias que reúnem especialistas das líderes de campo e de pensamento internacional para 

contribuir para o desenvolvimento da AI para o benefício da humanidade (como a Parceria On AI 131 ou City.AI). 132contribuir para o desenvolvimento da AI para o benefício da humanidade (como a Parceria On AI 131 ou City.AI). 132contribuir para o desenvolvimento da AI para o benefício da humanidade (como a Parceria On AI 131 ou City.AI). 132contribuir para o desenvolvimento da AI para o benefício da humanidade (como a Parceria On AI 131 ou City.AI). 132

127 Acesso a bases de dados livres, abertas e anónimos, com curadoria é essencial para treinar algoritmos e aprendizagem de máquina apoio. Ele também pode ajudar a melhorar a 127 Acesso a bases de dados livres, abertas e anónimos, com curadoria é essencial para treinar algoritmos e aprendizagem de máquina apoio. Ele também pode ajudar a melhorar a 

prestação de contas no desenvolvimento AI. Além disso, encorajando as partes interessadas para usar dados do governo aberto no AI, a qualidade dos dados é melhorada.

128 Um exemplo recente disso é o italiano CINI Nacional AI Lab, que reuniu 600 pesquisadores de IA para empurrar a indústria AI do país para a frente.128 Um exemplo recente disso é o italiano CINI Nacional AI Lab, que reuniu 600 pesquisadores de IA para empurrar a indústria AI do país para a frente.128 Um exemplo recente disso é o italiano CINI Nacional AI Lab, que reuniu 600 pesquisadores de IA para empurrar a indústria AI do país para a frente.

129129 “Fuga de cérebros” é uma preocupação significativa neste sector (como com outros setores em países de baixa e média renda), como o talento local é 129129 “Fuga de cérebros” é uma preocupação significativa neste sector (como com outros setores em países de baixa e média renda), como o talento local é 

sistematicamente recrutado por grandes empresas norte-americanas e europeias que trabalham no AI, incluindo Google, Facebook e Apple. World Wide Web Foundation, 

Inteligência Artificial: Iniciando o diálogo político na África, dez 2017

130 World Wide Web Foundation, Inteligência Artificial: Iniciando o diálogo político na África, dez 2017 130 World Wide Web Foundation, Inteligência Artificial: Iniciando o diálogo político na África, dez 2017 

131 Parceria sobre AI131 Parceria sobre AI

132 City.AI. Para mais informações sobre a tecnologia na Conferência Gana, veja site do evento.132 City.AI. Para mais informações sobre a tecnologia na Conferência Gana, veja site do evento.132 City.AI. Para mais informações sobre a tecnologia na Conferência Gana, veja site do evento.132 City.AI. Para mais informações sobre a tecnologia na Conferência Gana, veja site do evento.

https://magazine.fbk.eu/en/news/600-researchers-together-for-the-news-cini-national-laboratory-of-artificial-intelligence-and-intelligent-systems/
https://magazine.fbk.eu/en/news/600-researchers-together-for-the-news-cini-national-laboratory-of-artificial-intelligence-and-intelligent-systems/
https://www.partnershiponai.org/partners/
file:///C:/Users/erikabarrossierra/Downloads/City.AI
http://techinghanaconference.com/#overview
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AI for Good

AI pode impulsionar o progresso tanto económico e social e ajudar os países a alcançar os objetivos nacionais, como crescimento e desenvolvimento 

inclusivo. Mas para conseguir isso, a tecnologia deve ser desenvolvida de uma forma que é centrado no ser humano. Os governos africanos devem 

considerar os impactos mais amplos de AI e implementar políticas em conformidade. sistemas de inteligência artificial responsáveis devem estar alinhados 

com os valores éticos enquanto capacitar os consumidores.

Há um papel para a política no sentido de garantir que os dados e algoritmos sejam usados com responsabilidade e os governos devem apoiar o 

desenvolvimento colaborativo de códigos de conduta por muitas partes interessadas. Tais códigos devem ser multi-sectorial e com base em princípios 

de consenso compartilhados. Um recente relatório da Câmara dos Lordes britânica sugere alguns princípios que podem formar essa base:

Eu. AI devem ser desenvolvidas para o bem e benefício da humanidade comum; 

ii. AI deve operar em princípios de inteligibilidade e justiça; 

iii. AI não deve ser usado para diminuir os direitos de dados ou privacidade dos indivíduos, famílias e comunidades; 

iv. todos os cidadãos devem ter o direito de ser educados para que possam florescer mentalmente, emocionalmente e 

economicamente junto com inteligência artificial; 

v. o poder autônomo para ferir, destruir ou enganar os seres humanos nunca deve ser investido em inteligência artificial. 133o poder autônomo para ferir, destruir ou enganar os seres humanos nunca deve ser investido em inteligência artificial. 133

Além disso, os governos devem assegurar que a transparência, a responsabilidade, prestação de contas, justificação e reparação de decisões estão no 

centro do desenvolvimento e aplicação de AI. Estes princípios são essenciais para promover a confiança no AI e assegurar o seu verdadeiro potencial 

pode ser realizado por todos. Isto está de acordo com as aspirações da União Africano estabelecidas na Agenda 2063 para construir uma África cujo 

desenvolvimento é impulsionado pessoas, contando com o potencial oferecido pelas pessoas, especialmente as mulheres e jovens e cuidar de crianças. 134desenvolvimento é impulsionado pessoas, contando com o potencial oferecido pelas pessoas, especialmente as mulheres e jovens e cuidar de crianças. 134

133 Austin Clark, “ Governo 'deve desempenhar papel central no desenvolvimento AI' ”Líderes GovTech, 16 de abril de 2018. 133 Austin Clark, “ Governo 'deve desempenhar papel central no desenvolvimento AI' ”Líderes GovTech, 16 de abril de 2018. 133 Austin Clark, “ Governo 'deve desempenhar papel central no desenvolvimento AI' ”Líderes GovTech, 16 de abril de 2018. 133 Austin Clark, “ Governo 'deve desempenhar papel central no desenvolvimento AI' ”Líderes GovTech, 16 de abril de 2018. 

134 o agenda 2063 é um quadro estratégico para a transformação sócio-económica do continente nos próximos 50 anos. Sua baseia-se, e pretende 134 o agenda 2063 é um quadro estratégico para a transformação sócio-económica do continente nos próximos 50 anos. Sua baseia-se, e pretende 134 o agenda 2063 é um quadro estratégico para a transformação sócio-económica do continente nos próximos 50 anos. Sua baseia-se, e pretende 134 o agenda 2063 é um quadro estratégico para a transformação sócio-económica do continente nos próximos 50 anos. Sua baseia-se, e pretende 

acelerar a implementação de iniciativas continentais passadas e atuais de crescimento e desenvolvimento sustentável.

https://www.govtechleaders.com/2018/04/16/government-must-play-central-role-in-ai-development/
https://au.int/en/agenda2063
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CONCLUSÕES 

A inteligência artificial é uma importante oportunidade para o continente africano. Se os governos podem navegar com sucesso os 

desafios, AI pode ser um motor de crescimento, desenvolvimento e democratização. Ele tem o potencial de aumentar o crescimento da 

produtividade, expandindo oportunidades em sectores-chave para o desenvolvimento da África, incluindo a agricultura, saúde, serviços 

financeiros e serviços governamentais. Ao capacitar-lhes acesso a ferramentas digitais de alta qualidade, AI irá equipar os 

trabalhadores, empresários e empresas a competir a nível global e estar na vanguarda da transformação econômica.

No entanto, os obstáculos no caminho exigem respostas políticas sérias. AI vai significar ajustes substanciais para os 

trabalhadores e negócios e abre novas questões éticas que requerem respostas atenciosas. Trabalho e questões éticas são 

agravados por obstáculos específicos mais elevados para a África, decorrentes de falhas na conectividade, a prontidão dos 

sistemas de ensino, e da disponibilidade de dados digitais. África precisa de tomar medidas decisivas para superar seus desafios 

únicos, mas se puder, ele tem a oportunidade de pegar até os países que já tomaram medidas para promover a AI.

Estes esforços não será fácil, mas o caminho a seguir é claro. Sucesso vai depender da capacidade dos governos para fomentar a 

colaboração entre todas as partes interessadas - o Estado ea sociedade civil, academia, indústria e partes interessadas nacionais e 

internacionais. Se estes grupos abraçar em conjunto os desafios e oportunidades da AI, África vai colher os benefícios de um 

ecossistema vibrante AI.
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ANEXO: INTERNATIONAL AI ESTRATÉGIA ABORDAGENS 

Países ao redor do mundo estão se posicionando para liderar a revolução AI. Através de intervenções políticas e investimentos direcionados 

calibrados com as necessidades e pontos fortes específicos de cada país, eles estão trabalhando para garantir que eles estão na vanguarda do 

desenvolvimento e adoção de ferramentas de IA.

Embora não esteja claro o quanto os países estão alocando a iniciativas AI no setor público e privado como um todo, o investimento AI 

está ocorrendo em grande parte do mundo. Na China, o governo do governo de Pequim se comprometeu US $ 2 bilhões para construir 

um parque de desenvolvimento AI na cidade; a cidade vizinha de Tianjin prometeu investir US $ 5 bilhões em um fundo de AI. 135 Coreia do um parque de desenvolvimento AI na cidade; a cidade vizinha de Tianjin prometeu investir US $ 5 bilhões em um fundo de AI. 135 Coreia do um parque de desenvolvimento AI na cidade; a cidade vizinha de Tianjin prometeu investir US $ 5 bilhões em um fundo de AI. 135 Coreia do 

Sul e Canadá se comprometeram perto de USD 1 bilhão para impulsionar iniciativas AI, 136 enquanto os Emirados Árabes Unidos tem Sul e Canadá se comprometeram perto de USD 1 bilhão para impulsionar iniciativas AI, 136 enquanto os Emirados Árabes Unidos tem Sul e Canadá se comprometeram perto de USD 1 bilhão para impulsionar iniciativas AI, 136 enquanto os Emirados Árabes Unidos tem 

investido recursos significativos na política de desenvolvimento AI; em 2017 o governo criou o primeiro-ministro de Estado para a AI, 

focando especificamente em iniciativas AI. 137focando especificamente em iniciativas AI. 137

Canadá 

Como um hub líder em tecnologia, Canadá foi pioneiro de pesquisa em AI e tem a terceira maior do mundo associação de talento AI. 138 Nos Como um hub líder em tecnologia, Canadá foi pioneiro de pesquisa em AI e tem a terceira maior do mundo associação de talento AI. 138 Nos Como um hub líder em tecnologia, Canadá foi pioneiro de pesquisa em AI e tem a terceira maior do mundo associação de talento AI. 138 Nos 

últimos cinco anos, o interesse do setor privado em AI acelerou e transferida uma fundação AI acadêmica sólida em um ecossistema AI 

comercial prosperando. As empresas canadenses estão implementando a tecnologia AI em campos tão diversos como FinTech, análise de 

negócios, ciências da vida e

veículos autônomos . Isto trouxe avanços de ponta e soluções inteligentes para alguns dos problemas mais urgentes da sociedade. veículos autônomos . Isto trouxe avanços de ponta e soluções inteligentes para alguns dos problemas mais urgentes da sociedade. 

O governo está aproveitando este ecossistema forte para assumir um papel de liderança em questões éticas em AI.

Liderança Estratégica e Luz-Touch

Não há uma abordagem regulamentar abrangente para AI e seu desenvolvimento no Canadá, mas isso não significa que o governo tem 

sentado ainda. Um dos principais pontos fortes do Canadá é o seu ambiente de negócios forte que permite a inovação e sua abertura 

para empresários, pessoas, tecnologias e investimentos de fora de suas fronteiras. Canadá tem atraído talentos, as empresas e os 

investimentos estrangeiros em toda uma gama de verticais AI. As empresas multinacionais estão expandindo suas instalações de investimentos estrangeiros em toda uma gama de verticais AI. As empresas multinacionais estão expandindo suas instalações de 

pesquisa no Canadá, porque eles vêem grandes oportunidades no mercado e um profundo pool existente de talento. Por exemplo, DeepMindpesquisa no Canadá, porque eles vêem grandes oportunidades no mercado e um profundo pool existente de talento. Por exemplo, DeepMind

, Divisão de pesquisa AI do Google, abriu seu primeiro escritório internacional de pesquisa AI em Edmonton, Alberta, em julho de 2017. 139 Outras , Divisão de pesquisa AI do Google, abriu seu primeiro escritório internacional de pesquisa AI em Edmonton, Alberta, em julho de 2017. 139 Outras , Divisão de pesquisa AI do Google, abriu seu primeiro escritório internacional de pesquisa AI em Edmonton, Alberta, em julho de 2017. 139 Outras 

empresas globais AI-driven também estabeleceram uma presença no Canadá, incluindo Facebook, Samsung, General Motors, IBM, 

Microsoft, Thomson Reuters, Thales, e Uber. 140 A Microsoft, que desenvolveu o primeiro sua presença canadense AI através da aquisição Microsoft, Thomson Reuters, Thales, e Uber. 140 A Microsoft, que desenvolveu o primeiro sua presença canadense AI através da aquisição Microsoft, Thomson Reuters, Thales, e Uber. 140 A Microsoft, que desenvolveu o primeiro sua presença canadense AI através da aquisição 

de inicialização aprendizagem profunda Maluuba em 2016, duplicou recentemente seu centro de pesquisa em Montreal e nomeado AI 

especialista Geoffrey Gordon da Universidade Carnegie Mellon seu Diretor. 141especialista Geoffrey Gordon da Universidade Carnegie Mellon seu Diretor. 141

135 Vikram Barhat “ China está determinada a roubar AI coroa de US ”, CNBC, 04 de maio de 2018. 135 Vikram Barhat “ China está determinada a roubar AI coroa de US ”, CNBC, 04 de maio de 2018. 135 Vikram Barhat “ China está determinada a roubar AI coroa de US ”, CNBC, 04 de maio de 2018. 135 Vikram Barhat “ China está determinada a roubar AI coroa de US ”, CNBC, 04 de maio de 2018. 

136 Cade Metz, “ Como a China avança no AI, a Casa Branca é silencioso ”, O jornal New York Times, 12 de fevereiro de 2018. 136 Cade Metz, “ Como a China avança no AI, a Casa Branca é silencioso ”, O jornal New York Times, 12 de fevereiro de 2018. 136 Cade Metz, “ Como a China avança no AI, a Casa Branca é silencioso ”, O jornal New York Times, 12 de fevereiro de 2018. 136 Cade Metz, “ Como a China avança no AI, a Casa Branca é silencioso ”, O jornal New York Times, 12 de fevereiro de 2018. 136 Cade Metz, “ Como a China avança no AI, a Casa Branca é silencioso ”, O jornal New York Times, 12 de fevereiro de 2018. 136 Cade Metz, “ Como a China avança no AI, a Casa Branca é silencioso ”, O jornal New York Times, 12 de fevereiro de 2018. 

137 Para mais informações sobre a Estratégia UAE para a Inteligência Artificial, consulte site do governo dos Emirados Árabes Unidos.137 Para mais informações sobre a Estratégia UAE para a Inteligência Artificial, consulte site do governo dos Emirados Árabes Unidos.137 Para mais informações sobre a Estratégia UAE para a Inteligência Artificial, consulte site do governo dos Emirados Árabes Unidos.

138 Danielle Goldfarb e Candice Faktor “ Quatro maneiras Canadá pode possuir século AI” , Maclean, 22 de fevereiro de 2018. 138 Danielle Goldfarb e Candice Faktor “ Quatro maneiras Canadá pode possuir século AI” , Maclean, 22 de fevereiro de 2018. 138 Danielle Goldfarb e Candice Faktor “ Quatro maneiras Canadá pode possuir século AI” , Maclean, 22 de fevereiro de 2018. 138 Danielle Goldfarb e Candice Faktor “ Quatro maneiras Canadá pode possuir século AI” , Maclean, 22 de fevereiro de 2018. 138 Danielle Goldfarb e Candice Faktor “ Quatro maneiras Canadá pode possuir século AI” , Maclean, 22 de fevereiro de 2018. 138 Danielle Goldfarb e Candice Faktor “ Quatro maneiras Canadá pode possuir século AI” , Maclean, 22 de fevereiro de 2018. 

139 Para mais informações sobre DeepMind, consulte site da companhia.139 Para mais informações sobre DeepMind, consulte site da companhia.139 Para mais informações sobre DeepMind, consulte site da companhia.

140 O Governo do Canadá, “ Canadá: A Pioneer no AI Inovação ”, AI Negócios, 27 de abril, 1018. 140 O Governo do Canadá, “ Canadá: A Pioneer no AI Inovação ”, AI Negócios, 27 de abril, 1018. 140 O Governo do Canadá, “ Canadá: A Pioneer no AI Inovação ”, AI Negócios, 27 de abril, 1018. 140 O Governo do Canadá, “ Canadá: A Pioneer no AI Inovação ”, AI Negócios, 27 de abril, 1018. 

141 Para mais informações sobre laboratório de pesquisa da Microsoft Montreal, ver website Microsoft . 141 Para mais informações sobre laboratório de pesquisa da Microsoft Montreal, ver website Microsoft . 141 Para mais informações sobre laboratório de pesquisa da Microsoft Montreal, ver website Microsoft . 141 Para mais informações sobre laboratório de pesquisa da Microsoft Montreal, ver website Microsoft . 

https://www.cnbc.com/2018/05/04/china-aims-to-steal-us-a-i-crown-and-not-even-trade-war-will-stop-it.html
https://www.nytimes.com/2018/02/12/technology/china-trump-artificial-intelligence.html
https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence
https://www.macleans.ca/technology-3/four-ways-canada-can-own-the-artificial-intelligence-century/
https://deepmind.com/
https://aibusiness.com/canada-pioneer-ai-innovation/
https://blogs.microsoft.com/ai/montreal-ai-research-expansion/
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Com base nestes recursos e profundidade de recursos acadêmicos, intervenções estratégicas do governo foram concebidos para 

concentrar a investigação e desenvolvimento e tomar medidas para melhor compreender as implicações legais e sociais. Desde concentrar a investigação e desenvolvimento e tomar medidas para melhor compreender as implicações legais e sociais. Desde 

2017, o Governo do Canadá anunciou três iniciativas governamentais importantes para avançar AI:

• A Estratégia Pan-Canadense de Inteligência Artificial , Um plano de CAD 125 milhões para atrair e reter os principais A Estratégia Pan-Canadense de Inteligência Artificial , Um plano de CAD 125 milhões para atrair e reter os principais 

pesquisadores de IA e fortalecer centros de excelência AI do país em Edmonton, Montreal e Toronto. 142pesquisadores de IA e fortalecer centros de excelência AI do país em Edmonton, Montreal e Toronto. 142

• A 950 milhões Iniciativa Superaglomerado Inovação CAD, que prevê o financiamento de empresas inovadoras que 

comercializam soluções baseadas na liderança do Canadá no campo da AI. 143comercializam soluções baseadas na liderança do Canadá no campo da AI. 143

• A estratégia de competências globais, um programa de imigração fast-track projetado para trazer talentos de alta tecnologia para o Canadá. 144A estratégia de competências globais, um programa de imigração fast-track projetado para trazer talentos de alta tecnologia para o Canadá. 144

Estes investimentos públicos e privados resultou no lançamento de vários novos institutos e laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento em todo o Canadá. Uma instalação amplamente reconhecido, o Instituto Vector, foi lançado em Toronto, em Março 

de 2017, como uma parceria entre os governos federal e provincial, da Universidade de Toronto, e mais de trinta patrocinadores 

corporativos, incluindo Google, Nvidia, Uber, e líderes de tecnologia do Canadá Shopify e Thomson Reuters. 145corporativos, incluindo Google, Nvidia, Uber, e líderes de tecnologia do Canadá Shopify e Thomson Reuters. 145corporativos, incluindo Google, Nvidia, Uber, e líderes de tecnologia do Canadá Shopify e Thomson Reuters. 145corporativos, incluindo Google, Nvidia, Uber, e líderes de tecnologia do Canadá Shopify e Thomson Reuters. 145

Liderança AI ética

Embora grande parte do foco ao longo dos últimos cinco anos tem sido a investigação inovadora e a comercialização de tecnologias de IA, o 

Canadá também está se esforçando para a liderança nas abordagens éticas para AI. Uma das principais metas Pan-canadense estratégia de 

inteligência de Artificial do governo canadense é desenvolver “liderança global pensamento sobre a situação económica, ética, política e 

implicações legais de avanços na inteligência artificial”. 146 Aprender com as partes interessadas é um elemento indispensável para isso.implicações legais de avanços na inteligência artificial”. 146 Aprender com as partes interessadas é um elemento indispensável para isso.implicações legais de avanços na inteligência artificial”. 146 Aprender com as partes interessadas é um elemento indispensável para isso.

Para o efeito, o governo federal concluiu suas primeiras consultas públicas sobre o uso responsável da AI no governo no início de 

2018. global Canadá Assuntos e do Instituto Canadense de Pesquisa Avançada (Cifar) levou uma colaboração multi-universitário em 

AI e os direitos humanos, e o CIO Conselho Estratégico canadense começou a trabalhar em normas nacionais AI éticos em abril 2018. 147AI e os direitos humanos, e o CIO Conselho Estratégico canadense começou a trabalhar em normas nacionais AI éticos em abril 2018. 147

O Secretariado do Conselho do Tesouro (TBS) do Canadá também está finalizando a primeira rodada de consultas públicas para 

explorar o uso responsável da AI no governo. 148explorar o uso responsável da AI no governo. 148

Em 2018, o Canadá ocupou a presidência do G7, usando-a como uma oportunidade para destacar o papel dos governos no 

desenvolvimento responsável da AI, incluindo o cumprimento das obrigações de direitos humanos e garantir a confiança e inclusão em 

aplicações de IA. Antes da cúpula do G7 recente, o primeiro-ministro Justin aplicações de IA. Antes da cúpula do G7 recente, o primeiro-ministro Justin 

142 Para mais informações sobre Pan-canadense Estratégia AI, consulte website Cifar.142 Para mais informações sobre Pan-canadense Estratégia AI, consulte website Cifar.142 Para mais informações sobre Pan-canadense Estratégia AI, consulte website Cifar.

143 Para mais informações sobre a Iniciativa Inovação Superclusters do Canadá, consulte Governo do website Canadá.143 Para mais informações sobre a Iniciativa Inovação Superclusters do Canadá, consulte Governo do website Canadá.143 Para mais informações sobre a Iniciativa Inovação Superclusters do Canadá, consulte Governo do website Canadá.

144 Para mais informações sobre estratégia de competências globais do Canadá, consulte Governo do website Canadá.144 Para mais informações sobre estratégia de competências globais do Canadá, consulte Governo do website Canadá.144 Para mais informações sobre estratégia de competências globais do Canadá, consulte Governo do website Canadá.

145 No anúncio de sua recente expansão, Dr. Hinton afirmou que investigadores mais promissores do mundo na aprendizagem profunda e outros subcampos AI está olhando 145 No anúncio de sua recente expansão, Dr. Hinton afirmou que investigadores mais promissores do mundo na aprendizagem profunda e outros subcampos AI está olhando 

para o Canadá como um hub com muitas oportunidades de colaboração, o avanço da pesquisa e desenvolvimento de aplicações. 

146 Para mais informações sobre Pan-canadense Estratégia AI, consulte website Cifar.146 Para mais informações sobre Pan-canadense Estratégia AI, consulte website Cifar.146 Para mais informações sobre Pan-canadense Estratégia AI, consulte website Cifar.

147 Para mais informações sobre o Conselho de Strategy CIO canadense, veja website Cision.147 Para mais informações sobre o Conselho de Strategy CIO canadense, veja website Cision.147 Para mais informações sobre o Conselho de Strategy CIO canadense, veja website Cision.

148 “ Aqui é como o Canadá pode ser um líder global em AI ética ”, A conversa. 148 “ Aqui é como o Canadá pode ser um líder global em AI ética ”, A conversa. 148 “ Aqui é como o Canadá pode ser um líder global em AI ética ”, A conversa. 148 “ Aqui é como o Canadá pode ser um líder global em AI ética ”, A conversa. 148 “ Aqui é como o Canadá pode ser um líder global em AI ética ”, A conversa. 

https://www.cifar.ca/ai/pan-canadian-artificial-intelligence-strategy
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/programs/small-business-financing-growth/innovation-superclusters.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/global-skills-strategy.html
https://www.cifar.ca/ai/pan-canadian-artificial-intelligence-strategy
https://www.newswire.ca/news-releases/cifar-congratulates-prime-minister-trudeau-and-president-macron-on-historic-commitment-to-create-international-study-group-on-inclusive-and-ethical-ai-684842541.html
https://theconversation.com/heres-how-canada-can-be-a-global-leader-in-ethical-ai-90991
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Trudeau empenhada em envolver especialistas através de uma seção transversal diversificada da sociedade para compreender melhor como 

desenvolver AI de uma forma que pode beneficiar a todos. 149 Os países do G7 concordaram em uma visão comum para o desenvolvimento da AI em desenvolver AI de uma forma que pode beneficiar a todos. 149 Os países do G7 concordaram em uma visão comum para o desenvolvimento da AI em desenvolver AI de uma forma que pode beneficiar a todos. 149 Os países do G7 concordaram em uma visão comum para o desenvolvimento da AI em 

junho, 150 onde eles “devem garantir que a indústria AI nascente traz para as nossas sociedades e nossas economias os benefícios mais significativos junho, 150 onde eles “devem garantir que a indústria AI nascente traz para as nossas sociedades e nossas economias os benefícios mais significativos junho, 150 onde eles “devem garantir que a indústria AI nascente traz para as nossas sociedades e nossas economias os benefícios mais significativos 

possível nos próximos anos, salvaguardando os direitos de privacidade.” 151possível nos próximos anos, salvaguardando os direitos de privacidade.” 151

China 

China tem planos ambiciosos para ser líder AI do mundo em 2030. Em contraste com a abordagem leve toque do Canadá, China optou 

por uma direcção centralizada e um compromisso enorme de recursos. Não só é China investir pesadamente em AI - seus peritos têm por uma direcção centralizada e um compromisso enorme de recursos. Não só é China investir pesadamente em AI - seus peritos têm por uma direcção centralizada e um compromisso enorme de recursos. Não só é China investir pesadamente em AI - seus peritos têm por uma direcção centralizada e um compromisso enorme de recursos. Não só é China investir pesadamente em AI - seus peritos têm 

como objectivo definir as regras do jogo em padrões globais para a tecnologia.

China tem um plano AI abrangente aprovada pelo alto nível do governo, com objectivos quantificados e ambiciosos para o 

desenvolvimento AI. O plano envolve mais de 15 agências governamentais e utiliza extensas parcerias público-privadas. 152 No curto desenvolvimento AI. O plano envolve mais de 15 agências governamentais e utiliza extensas parcerias público-privadas. 152 No curto desenvolvimento AI. O plano envolve mais de 15 agências governamentais e utiliza extensas parcerias público-privadas. 152 No curto 

prazo, um plano de acção de três anos foi criado para orientar o desenvolvimento AI. 153 Além de metas de desenvolvimento, ele atua prazo, um plano de acção de três anos foi criado para orientar o desenvolvimento AI. 153 Além de metas de desenvolvimento, ele atua prazo, um plano de acção de três anos foi criado para orientar o desenvolvimento AI. 153 Além de metas de desenvolvimento, ele atua 

como “um guia de política” para promover a colaboração entre empresas líderes, a montante ea jusante das pequenas empresas e 

instituições de pesquisa. 154 Como parte do plano, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) - um centro nacional instituições de pesquisa. 154 Como parte do plano, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) - um centro nacional instituições de pesquisa. 154 Como parte do plano, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) - um centro nacional 

de planejamento econômico - anunciou um megaprojeto AI Inovação e Desenvolvimento que enfatiza robôs de serviço, batatas 

fritas profundas-learning AI e sistemas não tripulados. 155fritas profundas-learning AI e sistemas não tripulados. 155

sérios esforços também estão sendo feitos para desenvolver a política em torno do desenvolvimento e as implicações da AI. O chinês plano sérios esforços também estão sendo feitos para desenvolver a política em torno do desenvolvimento e as implicações da AI. O chinês plano sérios esforços também estão sendo feitos para desenvolver a política em torno do desenvolvimento e as implicações da AI. O chinês plano 

estratégico do governo para a AI sugere que a China pretende desempenhar um papel no estabelecimento de normas técnicas para a AI vai 

para a frente - incluindo a estabelecer padrões chineses a nível global. 156para a frente - incluindo a estabelecer padrões chineses a nível global. 156

Promover a adoção antecipada em mercados verticais

O governo chinês tem feito iniciativas AI na educação um dos pilares da sua estratégia nacional. Académicos e decisores políticos estão cada 

vez mais olhando para AI para reformar China de educação e investigação pública, bem como modernizar as salas de aula. De acordo com a 

empresa de pesquisa de mercado de TI Juzi, educação e

149 “ Canadá e França fazem compromisso histórico com a AI inclusivo e ético .”Cifar. 149 “ Canadá e França fazem compromisso histórico com a AI inclusivo e ético .”Cifar. 149 “ Canadá e França fazem compromisso histórico com a AI inclusivo e ético .”Cifar. 149 “ Canadá e França fazem compromisso histórico com a AI inclusivo e ético .”Cifar. 

150 O Grupo dos Sete (G7) é um grupo constituído por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Estes países, com os 150 O Grupo dos Sete (G7) é um grupo constituído por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Estes países, com os 

sete maiores economias avançadas do mundo, representam mais de 62 por cento da riqueza líquida global (USD 280 trilhões).

151 “ G7 Unidas concordam em 'Visão Comum' para AI ”. Firenewsfeed.151 “ G7 Unidas concordam em 'Visão Comum' para AI ”. Firenewsfeed.151 “ G7 Unidas concordam em 'Visão Comum' para AI ”. Firenewsfeed.151 “ G7 Unidas concordam em 'Visão Comum' para AI ”. Firenewsfeed.151 “ G7 Unidas concordam em 'Visão Comum' para AI ”. Firenewsfeed.

152 O plano é liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MOST) e da burocracia Ciência e Tecnologia (C & T). Este é um esforço do governo toda 152 O plano é liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MOST) e da burocracia Ciência e Tecnologia (C & T). Este é um esforço do governo toda 

envolvendo 15 entidades diferentes, com a maioria, NDRC, e do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) assumir a liderança. Além disso, 

o envolvimento oficial da Central Militar-Civil Desenvolvimento da Fusão Gabinete da Comissão, a Comissão Militar Central (CMC) do Departamento de 

Desenvolvimento de Equipamentos CMC Comissão de Ciência e Tecnologia, e confirma a inclusão de um foco aplicações militares de AI dentro desta Desenvolvimento de Equipamentos CMC Comissão de Ciência e Tecnologia, e confirma a inclusão de um foco aplicações militares de AI dentro desta Desenvolvimento de Equipamentos CMC Comissão de Ciência e Tecnologia, e confirma a inclusão de um foco aplicações militares de AI dentro desta 

agenda nacional mais amplo. Para mais infor

153 Para mais informações sobre o Plano AI Três Anos da China sobre AI, consulte site Technology Review . 153 Para mais informações sobre o Plano AI Três Anos da China sobre AI, consulte site Technology Review . 153 Para mais informações sobre o Plano AI Três Anos da China sobre AI, consulte site Technology Review . 153 Para mais informações sobre o Plano AI Três Anos da China sobre AI, consulte site Technology Review . 

154 Paul Triolo, Elsa Kania, Graham Webster, “ governo chinês define ambições AI até 2020 “. NewsAmerica, 26 janeiro de 2018. 154 Paul Triolo, Elsa Kania, Graham Webster, “ governo chinês define ambições AI até 2020 “. NewsAmerica, 26 janeiro de 2018. 154 Paul Triolo, Elsa Kania, Graham Webster, “ governo chinês define ambições AI até 2020 “. NewsAmerica, 26 janeiro de 2018. 154 Paul Triolo, Elsa Kania, Graham Webster, “ governo chinês define ambições AI até 2020 “. NewsAmerica, 26 janeiro de 2018. 154 Paul Triolo, Elsa Kania, Graham Webster, “ governo chinês define ambições AI até 2020 “. NewsAmerica, 26 janeiro de 2018. 154 Paul Triolo, Elsa Kania, Graham Webster, “ governo chinês define ambições AI até 2020 “. NewsAmerica, 26 janeiro de 2018. 

155 The Diplomat. Elsa Kania, “ Agenda AI da China avança.” The Diplomat, 14 de fevereiro de 2018. 155 The Diplomat. Elsa Kania, “ Agenda AI da China avança.” The Diplomat, 14 de fevereiro de 2018. 155 The Diplomat. Elsa Kania, “ Agenda AI da China avança.” The Diplomat, 14 de fevereiro de 2018. 155 The Diplomat. Elsa Kania, “ Agenda AI da China avança.” The Diplomat, 14 de fevereiro de 2018. 155 The Diplomat. Elsa Kania, “ Agenda AI da China avança.” The Diplomat, 14 de fevereiro de 2018. 

156 Will Knight, “A China quer moldar o futuro global da AI”, MIT Review, 16 de março de 2018. 156 Will Knight, “A China quer moldar o futuro global da AI”, MIT Review, 16 de março de 2018. 156 Will Knight, “A China quer moldar o futuro global da AI”, MIT Review, 16 de março de 2018. 156 Will Knight, “A China quer moldar o futuro global da AI”, MIT Review, 16 de março de 2018. 156 Will Knight, “A China quer moldar o futuro global da AI”, MIT Review, 16 de março de 2018. 

https://www.cifar.ca/assets/canada-france-ai/
https://firenewsfeed.com/technology/1355050
https://www.cnas.org/publications/reports/battlefield-singularity-artificial-intelligence-military-revolution-and-chinas-future-military-power
https://www.technologyreview.com/the-download/609791/china-has-a-new-three-year-plan-to-rule-ai/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-chinese-government-outlines-ai-ambitions-through-2020/
https://thediplomat.com/2018/02/chinas-ai-agenda-advances/
https://www.technologyreview.com/s/610546/china-wants-to-shape-the-global-future-of-artificial-intelligence/
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acadêmica classificação pesquisas terceiro, atrás medicina e automóveis entre as indústrias que abriram o caminho para uma mudança sem 

precedentes graças ao AI. 157 Uma empresa é Hujiang, que tem uma presença on-line líder na educação. 158 A empresa utiliza técnicas de IA em precedentes graças ao AI. 157 Uma empresa é Hujiang, que tem uma presença on-line líder na educação. 158 A empresa utiliza técnicas de IA em precedentes graças ao AI. 157 Uma empresa é Hujiang, que tem uma presença on-line líder na educação. 158 A empresa utiliza técnicas de IA em precedentes graças ao AI. 157 Uma empresa é Hujiang, que tem uma presença on-line líder na educação. 158 A empresa utiliza técnicas de IA em precedentes graças ao AI. 157 Uma empresa é Hujiang, que tem uma presença on-line líder na educação. 158 A empresa utiliza técnicas de IA em 

sala de aula, incorporando ferramentas de imagem e reconhecimento de voz em sala de aula. Isto é projetado para acompanhar 

atendimento, aperfeiçoar os métodos de ensino, e maximizar o envolvimento dos alunos. 159atendimento, aperfeiçoar os métodos de ensino, e maximizar o envolvimento dos alunos. 159

A China também está promovendo usos da AI no sector da saúde. Chinês gigante de tecnologia Alibaba criou um software AI que pode 

interpretar scans CT e um laboratório médico AI para ajudar a fazer o diagnóstico. 160 Tencent desenvolvido Miying, um programa de imagem interpretar scans CT e um laboratório médico AI para ajudar a fazer o diagnóstico. 160 Tencent desenvolvido Miying, um programa de imagem interpretar scans CT e um laboratório médico AI para ajudar a fazer o diagnóstico. 160 Tencent desenvolvido Miying, um programa de imagem 

médica que detecta sinais precoces de câncer. Agora, é usado em quase 100 hospitais em todo o país, melhorando a precisão dos 

diagnósticos e a qualidade dos resultados de saúde para pacientes chineses. 161 A indústria de petróleo e gás também está na vanguarda da diagnósticos e a qualidade dos resultados de saúde para pacientes chineses. 161 A indústria de petróleo e gás também está na vanguarda da diagnósticos e a qualidade dos resultados de saúde para pacientes chineses. 161 A indústria de petróleo e gás também está na vanguarda da 

adoção AI. China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) anunciou a sua intenção de alavancar a tecnologia AI, incluindo 10 

“plantas inteligentes”, com uma meta de uma redução de 20 por cento nos custos operacionais dentro dos seus planos corporativos de longo 

prazo. 162prazo. 162

Índia 

A Índia tem um setor tradicionalmente forte e globalmente envolvidos TIC. O governo vê o impacto transformador estas tecnologias 

terão e tomou medidas iniciais para posicionar a Índia para explorar estes para o bem de seus cidadãos. Para alcançar este objetivo, a 

Índia está se concentrando em alguns setores prioritários e garantindo que os parceiros Índia com líderes globais.

Encontrar vantagens comparativas

Em vez de correr para a formulação de políticas, o governo tem recentemente assumiu um papel para ajudar a convocar as partes 

interessadas para formular as prioridades nacionais e aumentou o seu compromisso de financiar a investigação. O Ministério do Comércio 

e Indústria desenvolveu uma Taskforce AI, que divulgou um relatório em Março de 2018, delineou desafios AI para a Índia, o que permite a 

comercialização, e à necessidade de um maior investimento em pesquisa AI e focado currículos acadêmicos. 163 Para este fim, o orçamento comercialização, e à necessidade de um maior investimento em pesquisa AI e focado currículos acadêmicos. 163 Para este fim, o orçamento comercialização, e à necessidade de um maior investimento em pesquisa AI e focado currículos acadêmicos. 163 Para este fim, o orçamento 

nacional 2018 duplicou o investimento no programa Índia Digital (USD 477 milhões) para financiar avanços no AI. 

Além disso, no início de junho de 2018, o Instituto Nacional para transformar a Índia (NiTi Aayog) divulgou um white paper para 

apoiar o desenvolvimento de uma estratégia nacional global AI. 164 NiTi Aayog identificou cinco áreas com maior potencial para apoiar o desenvolvimento de uma estratégia nacional global AI. 164 NiTi Aayog identificou cinco áreas com maior potencial para apoiar o desenvolvimento de uma estratégia nacional global AI. 164 NiTi Aayog identificou cinco áreas com maior potencial para 

desenvolver aplicações de alto impacto e alavancar os maiores benefícios: 165desenvolver aplicações de alto impacto e alavancar os maiores benefícios: 165

• Cuidados de saúde - aumentar o acesso a acessibilidade dos cuidados de saúde de qualidade.Cuidados de saúde - aumentar o acesso a acessibilidade dos cuidados de saúde de qualidade.

157 Alexis Chemblette “ Como a China está tentando se tornar o líder mundial em TI ”, Adweek, 8 de maio de 2018. 157 Alexis Chemblette “ Como a China está tentando se tornar o líder mundial em TI ”, Adweek, 8 de maio de 2018. 157 Alexis Chemblette “ Como a China está tentando se tornar o líder mundial em TI ”, Adweek, 8 de maio de 2018. 157 Alexis Chemblette “ Como a China está tentando se tornar o líder mundial em TI ”, Adweek, 8 de maio de 2018. 157 Alexis Chemblette “ Como a China está tentando se tornar o líder mundial em TI ”, Adweek, 8 de maio de 2018. 157 Alexis Chemblette “ Como a China está tentando se tornar o líder mundial em TI ”, Adweek, 8 de maio de 2018. 

158 Meng Jing, “ China quer trazer AI às suas salas de aula para impulsionar o seu sistema de ensino ”, SCMP, 14 de outubro de 2017. 158 Meng Jing, “ China quer trazer AI às suas salas de aula para impulsionar o seu sistema de ensino ”, SCMP, 14 de outubro de 2017. 158 Meng Jing, “ China quer trazer AI às suas salas de aula para impulsionar o seu sistema de ensino ”, SCMP, 14 de outubro de 2017. 158 Meng Jing, “ China quer trazer AI às suas salas de aula para impulsionar o seu sistema de ensino ”, SCMP, 14 de outubro de 2017. 158 Meng Jing, “ China quer trazer AI às suas salas de aula para impulsionar o seu sistema de ensino ”, SCMP, 14 de outubro de 2017. 158 Meng Jing, “ China quer trazer AI às suas salas de aula para impulsionar o seu sistema de ensino ”, SCMP, 14 de outubro de 2017. 

159 Rica Haridy “ AI nas escolas: China do experimento educação massiva e sem precedentes”, Newsatlas, 28 de maio de 2018. 159 Rica Haridy “ AI nas escolas: China do experimento educação massiva e sem precedentes”, Newsatlas, 28 de maio de 2018. 159 Rica Haridy “ AI nas escolas: China do experimento educação massiva e sem precedentes”, Newsatlas, 28 de maio de 2018. 159 Rica Haridy “ AI nas escolas: China do experimento educação massiva e sem precedentes”, Newsatlas, 28 de maio de 2018. 159 Rica Haridy “ AI nas escolas: China do experimento educação massiva e sem precedentes”, Newsatlas, 28 de maio de 2018. 

160 Sui-Lee Wee e Paul Mozur “ Amazon quer Disrupt Saúde na América. Na China, a Tech Giants já tem ,” 160 Sui-Lee Wee e Paul Mozur “ Amazon quer Disrupt Saúde na América. Na China, a Tech Giants já tem ,” 160 Sui-Lee Wee e Paul Mozur “ Amazon quer Disrupt Saúde na América. Na China, a Tech Giants já tem ,” 160 Sui-Lee Wee e Paul Mozur “ Amazon quer Disrupt Saúde na América. Na China, a Tech Giants já tem ,” 

O jornal New York Times, 31 de janeiro de 2018. O jornal New York Times, 31 de janeiro de 2018. 

161 Ibid. 161 Ibid. 

162 Kumba Sennaar “ Inteligência Artificial em Petróleo e Gás-Comparando os aplicativos de 5 Oil Giants ,”Emergência Tech, 22 de agosto de 2017. 162 Kumba Sennaar “ Inteligência Artificial em Petróleo e Gás-Comparando os aplicativos de 5 Oil Giants ,”Emergência Tech, 22 de agosto de 2017. 162 Kumba Sennaar “ Inteligência Artificial em Petróleo e Gás-Comparando os aplicativos de 5 Oil Giants ,”Emergência Tech, 22 de agosto de 2017. 162 Kumba Sennaar “ Inteligência Artificial em Petróleo e Gás-Comparando os aplicativos de 5 Oil Giants ,”Emergência Tech, 22 de agosto de 2017. 

163 Relatório do Grupo de Missão Inteligência Artificial,163 Relatório do Grupo de Missão Inteligência Artificial,

164 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 164 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 164 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 

165 Ibid. 165 Ibid. 
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• Agricultura - renda melhoradas dos agricultores, aumentar a produtividade agrícola e reduzir o desperdício.Agricultura - renda melhoradas dos agricultores, aumentar a produtividade agrícola e reduzir o desperdício.

• Educação - melhorar o acesso ea qualidade da educação.Educação - melhorar o acesso ea qualidade da educação.

• Cidades Inteligentes e Infra-estrutura - melhoria da eficiência e conectividade para gerenciar crescentes Cidades Inteligentes e Infra-estrutura - melhoria da eficiência e conectividade para gerenciar crescentes 

populações urbanas.

• Mobilidade Inteligente e Transporte - modos mais inteligentes e mais seguras de transporte para reduzir o congestionamento do tráfego.Mobilidade Inteligente e Transporte - modos mais inteligentes e mais seguras de transporte para reduzir o congestionamento do tráfego.

Parcerias estratégicas

iniciativas AI na Índia também têm atraído forte interesse de empresas não-índios. De acordo com o Instituto Brookings, 70 por cento da 

pesquisa AI no país ocorre em empresas não-índios. 166 O Governo da Índia tem liderado o caminho através de uma série de parcerias do pesquisa AI no país ocorre em empresas não-índios. 166 O Governo da Índia tem liderado o caminho através de uma série de parcerias do pesquisa AI no país ocorre em empresas não-índios. 166 O Governo da Índia tem liderado o caminho através de uma série de parcerias do 

setor privado. Por exemplo, NiTi Aayog está trabalhando com a Microsoft e Forus Saúde para pilotar uma tecnologia para a detecção 

precoce da retinopatia diabética, uma questão muito importante que a Índia enfrenta uma epidemia de diabetes. Apenas no ano 

passado, 72 milhões de pessoas na Índia foram registrados como tendo diabetes. 167 Além disso, 3Nethra, desenvolvido pela Forus passado, 72 milhões de pessoas na Índia foram registrados como tendo diabetes. 167 Além disso, 3Nethra, desenvolvido pela Forus passado, 72 milhões de pessoas na Índia foram registrados como tendo diabetes. 167 Além disso, 3Nethra, desenvolvido pela Forus 

Saúde, é um dispositivo portátil que pode tela para doenças oculares comuns e transtornos. 168Saúde, é um dispositivo portátil que pode tela para doenças oculares comuns e transtornos. 168

Integrando as capacidades de IA para este dispositivo usando APIs de imagem da retina da Microsoft permite que as operadoras de dispositivo 3Nethra 

para obter percepções AI-motorizadas em áreas remotas com conectividade limitada para a nuvem. A solução de tecnologia AI resolve problemas de 

qualidade passado em imagens e fornece resultados precisos.

Outro setor importante para a Índia é a indústria da agricultura. A indústria da agricultura na Índia representa 7,68 por cento do PIB total, muito maior do 

que a média mundial de 6,1 por cento. 169 NiTi Aayog e IBM fizeram uma parceria para desenvolver um modelo de previsão do rendimento das culturas que a média mundial de 6,1 por cento. 169 NiTi Aayog e IBM fizeram uma parceria para desenvolver um modelo de previsão do rendimento das culturas que a média mundial de 6,1 por cento. 169 NiTi Aayog e IBM fizeram uma parceria para desenvolver um modelo de previsão do rendimento das culturas 

aproveitando as ferramentas de inteligência artificial para fornecer informações em tempo real para os agricultores. 170 modelo AI da IBM fornece a aproveitando as ferramentas de inteligência artificial para fornecer informações em tempo real para os agricultores. 170 modelo AI da IBM fornece a aproveitando as ferramentas de inteligência artificial para fornecer informações em tempo real para os agricultores. 170 modelo AI da IBM fornece a 

análise preditiva para melhorar a produtividade das culturas, o rendimento do solo, controlar insumos agrícolas e de alerta precoce sobre surtos de 

pragas / doenças através do processamento de dados de sensores remotos conectados via satélite, cartões de saúde do solo, da Índia Meteorological 

Department (IMD) previsões meteorológicas e umidade do solo / temperatura, das culturas fenologia etc Isto melhora a exactidão e a profundidade da 

informação disponível para os agricultores, de modo que pode optimizar melhor os seus recursos e tendem a suas colheitas mais estrategicamente. O 

projeto está sendo dimensionado e replicado para dez distritos em todos os Estados de Assam, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, 

Rajasthan e Uttar Pradesh.

O governo do estado de Andhra Pradesh está utilizando dados para orientar as decisões sobre como oferecer educação e atualmente 

estamos trabalhando para reduzir a taxa de abandono nas escolas, em parceria com a Microsoft. Baseado em fatores de entrada, tais como 

sexo, demografia socioeconómicos, desempenho acadêmico, infra-estrutura escolar, e as habilidades de professores, um aplicativo 

desenvolvido com Azure Machine Learning pode encontrar padrões preditivos. Com esses conhecimentos, os funcionários da educação 

distrito pode prever a probabilidade de taxa de desistência do aluno e oferecer sessões de aconselhamento para os alunos e seus pais. O 

governo de Andhra Pradesh, baseado na aprendizagem e análise máquina, identificou cerca de 19.500

166 Shamika Ravi e Darrell M. West, “ Inteligência Artificial e Análise de Dados na Índia” Brookings, 17 de maio, 2018. 166 Shamika Ravi e Darrell M. West, “ Inteligência Artificial e Análise de Dados na Índia” Brookings, 17 de maio, 2018. 166 Shamika Ravi e Darrell M. West, “ Inteligência Artificial e Análise de Dados na Índia” Brookings, 17 de maio, 2018. 166 Shamika Ravi e Darrell M. West, “ Inteligência Artificial e Análise de Dados na Índia” Brookings, 17 de maio, 2018. 166 Shamika Ravi e Darrell M. West, “ Inteligência Artificial e Análise de Dados na Índia” Brookings, 17 de maio, 2018. 

167 Para mais informações sobre IDF SEA Região, consulte website IDF.167 Para mais informações sobre IDF SEA Região, consulte website IDF.167 Para mais informações sobre IDF SEA Região, consulte website IDF.

168 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 168 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 168 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 

169 “ contribuição do sector-wise do PIB da Índia ”, Estatísticas Times, 21 de março de 2017. 169 “ contribuição do sector-wise do PIB da Índia ”, Estatísticas Times, 21 de março de 2017. 169 “ contribuição do sector-wise do PIB da Índia ”, Estatísticas Times, 21 de março de 2017. 169 “ contribuição do sector-wise do PIB da Índia ”, Estatísticas Times, 21 de março de 2017. 169 “ contribuição do sector-wise do PIB da Índia ”, Estatísticas Times, 21 de março de 2017. 169 “ contribuição do sector-wise do PIB da Índia ”, Estatísticas Times, 21 de março de 2017. 

170 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 170 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 170 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 
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desistências prováveis de escolas do governo no distrito de Visakhapatnam para o próximo ano lectivo (2018-2019). 171desistências prováveis de escolas do governo no distrito de Visakhapatnam para o próximo ano lectivo (2018-2019). 171

México 

Para promover o crescimento e adoção de AI, o México tem parceria com os principais intervenientes a usar os serviços públicos para demonstrar 

prova de conceito e trazer valor para os seus cidadãos. Sua experiência mostra como AI não só pode democratizar o acesso ao potencial 

econômico, mas também capacitar os cidadãos para relação aos serviços públicos e participação.

O governo desenvolveu e lançou uma Estratégia Nacional de Inteligência Artificial março 2018, 172O governo desenvolveu e lançou uma Estratégia Nacional de Inteligência Artificial março 2018, 172

tornando-se o primeiro país latino-americano a fazê-lo. 173 A estratégia exige o seguinte: tornando-se o primeiro país latino-americano a fazê-lo. 173 A estratégia exige o seguinte: tornando-se o primeiro país latino-americano a fazê-lo. 173 A estratégia exige o seguinte: 

• desenvolvimento de uma subcomissão AI no âmbito da Comissão Intergovernamental para a Governação Electrónica, para 

promover o diálogo e abordagens multi-sectorial;

• casos de uso de mapeamento e necessidades da indústria e identificar as melhores práticas dentro do governo;

• promover a liderança internacional do México na política digitais, com uma ênfase especial na OCDE e D7; e

• trabalhando com especialistas e cidadãos, através da subcomissão AI para refinar abordagens e garantir a 

continuidade desses esforços com os governos futuros.

Melhorar Serviços Públicos

Os setores público e privado têm trabalhado juntos no México para aproveitar os aplicativos de IA para melhorar os serviços públicos e 

torná-los mais sensíveis. Na Cidade do México, o Laboratório para la Ciudad e SM1 estão colaborando em um projeto com a Red Ninja, uma 

startup Reino Unido, para otimizar os fluxos de transporte. A equipe está analisando os dados de detecção de GPS dentro de ônibus SM1 para 

criar um sistema mais eficiente para as partidas de ônibus. Se a ferramenta for bem sucedido, a equipe tentará replicar isso para todas as rotas 

da cidade. 174 Em última análise, isso iria aliviar o congestionamento, melhorar a eficiência e aumentar a frequência dos ônibus que transportam da cidade. 174 Em última análise, isso iria aliviar o congestionamento, melhorar a eficiência e aumentar a frequência dos ônibus que transportam da cidade. 174 Em última análise, isso iria aliviar o congestionamento, melhorar a eficiência e aumentar a frequência dos ônibus que transportam 

passageiros. 

A cidade de Guadalupe e Tlanepantla de Baz (Estado do México) lançou o projeto One Smart City para permitir 

governo mais responsivo. O projeto cria e curates software para os governos a se tornar mais inovadora, eficiente e 

transparente através do uso de AI. Em 2016, um Smart City pilotado seu software SmartUNO nessas cidades para 

gerar algoritmos para fazer mais sentido do discurso nas redes sociais e gerar resultados acionáveis para os 

governos. 175governos. 175

Da mesma forma, URBEM, desenvolvido pela Civica Digital, é uma ferramenta que usa um chatbot AI-habilitado no Facebook Messenger para 

responder aos pedidos dos cidadãos para obter informações, fornecer documentos, e reunir feedback. Ele também fornece um meio de dados 

centralizadoras e combina isso com um administrativo interno

171 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 171 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 171 Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial , Junho 2018. 

172 Para mais informações sobre a Estratégia AI do México, veja site do governo.172 Para mais informações sobre a Estratégia AI do México, veja site do governo.172 Para mais informações sobre a Estratégia AI do México, veja site do governo.

173 Emma Martinho-Trustwell e Constanza Gomez Mont, “ México leva a América Latina como um dos dez primeiros países no mundo a lançar estratégia AI ”, Oxford 173 Emma Martinho-Trustwell e Constanza Gomez Mont, “ México leva a América Latina como um dos dez primeiros países no mundo a lançar estratégia AI ”, Oxford 173 Emma Martinho-Trustwell e Constanza Gomez Mont, “ México leva a América Latina como um dos dez primeiros países no mundo a lançar estratégia AI ”, Oxford 173 Emma Martinho-Trustwell e Constanza Gomez Mont, “ México leva a América Latina como um dos dez primeiros países no mundo a lançar estratégia AI ”, Oxford 173 Emma Martinho-Trustwell e Constanza Gomez Mont, “ México leva a América Latina como um dos dez primeiros países no mundo a lançar estratégia AI ”, Oxford 

Insights, 24 de maio de 2018. Insights, 24 de maio de 2018. 

174 Para mais informações sobre o projeto SmartCity, consulte website Cminds . 174 Para mais informações sobre o projeto SmartCity, consulte website Cminds . 174 Para mais informações sobre o projeto SmartCity, consulte website Cminds . 174 Para mais informações sobre o projeto SmartCity, consulte website Cminds . 

175 Para mais informações sobre o software SmartUNO, consulte website Cminds . 175 Para mais informações sobre o software SmartUNO, consulte website Cminds . 175 Para mais informações sobre o software SmartUNO, consulte website Cminds . 175 Para mais informações sobre o software SmartUNO, consulte website Cminds . 
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painel de controle. O chatbot Facebook fornece todas as informações relacionadas com o Registro Civil a cerca de 200 usuários diários, com 

uma taxa de 82 por cento de satisfação do serviço. Isso liberou a equipe de pedidos de rotina e permitiu-lhes para se concentrar em casos 

mais complicados. 176 Municípios de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, e Hermosillo, Sonora adotaram elementos de sucesso do mais complicados. 176 Municípios de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, e Hermosillo, Sonora adotaram elementos de sucesso do mais complicados. 176 Municípios de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, e Hermosillo, Sonora adotaram elementos de sucesso do 

programa para fornecer um único portal para os cidadãos o acesso a informações sobre o estado dos serviços públicos locais e para relatar 

quaisquer problemas. 177quaisquer problemas. 177

Reino Unido 

Semelhante para o Canadá, o Reino Unido tem concentrado em facilitar e investir, em vez de regulação, e trabalhou para construir sobre a 

força da economia e de recursos humanos do Reino Unido por meio de parcerias-chave com seus ecossistemas acadêmica, tecnologia e 

finanças. Uma abertura para a partilha de dados entre o setor privado, bem como foco em atrair talentos globais faz com que o um dos países 

mais competitivos para AI.

Em vez de elaboração de uma “estratégia”, o Reino Unido tem oferecido um “negócio” para promover o setor. 178Em vez de elaboração de uma “estratégia”, o Reino Unido tem oferecido um “negócio” para promover o setor. 178

Crescendo fora das recomendações do relatório de outubro 2017 “Crescer a Indústria de Inteligência Artificial no Reino Unido,” o Reino 

Unido Inteligência Artificial Sector Deal é um pacote de medidas e sobre GPB 1 bilhão em novos investimentos por ambos os sectores 

público e privado. Junto com a promoção através de um novo perito Conselho AI e um Gabinete de Inteligência Artificial, o governo se 

compromete a aumentar a despesa em I & D em áreas selecionadas, criar novos programas de bolsas e slots de doutorado, facilitar a 

imigração de AI-especialistas, e melhorar as redes de banda larga.

Outra área-chave do negócio apresenta fortemente é o compartilhamento de dados. O acordo compromete a expandir a infra-estrutura de dados público, e 

desenvolver uma estrutura para o compartilhamento de dados justo, equitativo e seguro e um diálogo público-privada para identificar barreiras ao 

compartilhamento de dados. Ele também chama a explorar o conceito de relações de confiança de dados, que são plataformas para que os dados sejam 

compartilhados entre empresas de IA. 179 Este novo conceito vai tornar os dados mais acessíveis aos desenvolvedores. compartilhados entre empresas de IA. 179 Este novo conceito vai tornar os dados mais acessíveis aos desenvolvedores. compartilhados entre empresas de IA. 179 Este novo conceito vai tornar os dados mais acessíveis aos desenvolvedores. 

Colaborando para empurrar AI Adiante

Em março de 2017, o governo apelou para uma revisão conduzida pela indústria da AI. Como parte de um whitepaper “Estratégia Industrial”, o 

governo anunciou a sua intenção de colocar o Reino Unido no centro da revolução AI. 180 A “Estratégia Challenge Fund Indústria” é um governo anunciou a sua intenção de colocar o Reino Unido no centro da revolução AI. 180 A “Estratégia Challenge Fund Indústria” é um governo anunciou a sua intenção de colocar o Reino Unido no centro da revolução AI. 180 A “Estratégia Challenge Fund Indústria” é um 

investimento de 5,4 bilhões de dólares para incentivar a I & D inovadora. 181 O whitepaper destaca DigitalGenius, empresa que desenvolveu uma investimento de 5,4 bilhões de dólares para incentivar a I & D inovadora. 181 O whitepaper destaca DigitalGenius, empresa que desenvolveu uma investimento de 5,4 bilhões de dólares para incentivar a I & D inovadora. 181 O whitepaper destaca DigitalGenius, empresa que desenvolveu uma 

plataforma de serviço ao cliente que utiliza a inteligência humana e máquina para automatizar o suporte ao cliente. 182 O Reino Unido também plataforma de serviço ao cliente que utiliza a inteligência humana e máquina para automatizar o suporte ao cliente. 182 O Reino Unido também plataforma de serviço ao cliente que utiliza a inteligência humana e máquina para automatizar o suporte ao cliente. 182 O Reino Unido também 

está construindo um USD 12 milhões “ética de dados e inovação center” para lidar com questões éticas relacionadas com a AI, tais como a 

qualidade dos dados de entrada para processos de IA. 183qualidade dos dados de entrada para processos de IA. 183

176 Para mais informações sobre o chatbot, consulte website Cminds . 176 Para mais informações sobre o chatbot, consulte website Cminds . 176 Para mais informações sobre o chatbot, consulte website Cminds . 176 Para mais informações sobre o chatbot, consulte website Cminds . 

177 Para mais informações sobre o uso público da AI, consulte website Cminds.177 Para mais informações sobre o uso público da AI, consulte website Cminds.177 Para mais informações sobre o uso público da AI, consulte website Cminds.

178 “ Acordo Sector de Inteligência Artificial ”Governo de Sua Majestade, abril 2018. 178 “ Acordo Sector de Inteligência Artificial ”Governo de Sua Majestade, abril 2018. 178 “ Acordo Sector de Inteligência Artificial ”Governo de Sua Majestade, abril 2018. 178 “ Acordo Sector de Inteligência Artificial ”Governo de Sua Majestade, abril 2018. 

179 Professor Dame Wendy Hall e Jerome Pessenti “ O crescimento do setor de Inteligência Artificial no Reino Unido “.179 Professor Dame Wendy Hall e Jerome Pessenti “ O crescimento do setor de Inteligência Artificial no Reino Unido “.179 Professor Dame Wendy Hall e Jerome Pessenti “ O crescimento do setor de Inteligência Artificial no Reino Unido “.

180 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 180 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 180 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 180 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 

181 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 181 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 181 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 181 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 

182 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 182 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 182 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 182 “ Estratégia Industrial Edifício um ajuste Grã-Bretanha para o futuro” , Governo de Sua Majestade, novembro 2017. 

183 Jonathon Vanian, “Reino Unido Planos $ 1,3 bilhões Empurre Inteligência Artificial” , Fortuna, 25 de abril de 2018. 183 Jonathon Vanian, “Reino Unido Planos $ 1,3 bilhões Empurre Inteligência Artificial” , Fortuna, 25 de abril de 2018. 183 Jonathon Vanian, “Reino Unido Planos $ 1,3 bilhões Empurre Inteligência Artificial” , Fortuna, 25 de abril de 2018. 183 Jonathon Vanian, “Reino Unido Planos $ 1,3 bilhões Empurre Inteligência Artificial” , Fortuna, 25 de abril de 2018. 183 Jonathon Vanian, “Reino Unido Planos $ 1,3 bilhões Empurre Inteligência Artificial” , Fortuna, 25 de abril de 2018. 183 Jonathon Vanian, “Reino Unido Planos $ 1,3 bilhões Empurre Inteligência Artificial” , Fortuna, 25 de abril de 2018. 
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parcerias público-privadas no Reino Unido demonstraram como a colaboração é a chave para o avanço. No sector da saúde, parcerias foram 

formadas entre o Serviço Nacional de Saúde (NHS) e desenvolvedores de IA como IBM, DeepMind, e Babylon Saúde. 184 No sector financeiro, o formadas entre o Serviço Nacional de Saúde (NHS) e desenvolvedores de IA como IBM, DeepMind, e Babylon Saúde. 184 No sector financeiro, o formadas entre o Serviço Nacional de Saúde (NHS) e desenvolvedores de IA como IBM, DeepMind, e Babylon Saúde. 184 No sector financeiro, o 

fundo de hedge sediado no Reino Unido Man Group usa algoritmos de inteligência artificial para a estratégia de investimento. O algoritmo 

vasculha milhões de pontos de dados para reconhecer padrões que os humanos não podem ver. 185 Um banco, HSBC, está alavancando AI e vasculha milhões de pontos de dados para reconhecer padrões que os humanos não podem ver. 185 Um banco, HSBC, está alavancando AI e vasculha milhões de pontos de dados para reconhecer padrões que os humanos não podem ver. 185 Um banco, HSBC, está alavancando AI e 

aprendizado de máquina para identificar os casos de branqueamento de capitais. aprendizado de máquina e tecnologias de IA pode detectar 

irregularidades nos dados financeiros e prever casos em que as operações regulares não se encaixam no “molde”. 186 Por último, no domínio da irregularidades nos dados financeiros e prever casos em que as operações regulares não se encaixam no “molde”. 186 Por último, no domínio da irregularidades nos dados financeiros e prever casos em que as operações regulares não se encaixam no “molde”. 186 Por último, no domínio da 

educação, o escritório do governo Behavioral Insights Team (BIT) está utilizando aprendizado de máquina para avaliar os resultados de escolas, 

cuidados de saúde e programas de assistência social. 187cuidados de saúde e programas de assistência social. 187

Emirados Árabes Unidos 

Os Emirados Árabes Unidos mudou-se decisivamente para posicionar-se na vanguarda dos desenvolvimentos AI. Os Emirados Árabes Unidos tem 

o compromisso de uma visão para desenvolver-se como um dos líderes para AI na região e no mundo e demonstrou um forte compromisso ao mais 

alto nível para o desenvolvimento AI no país. O governo está empurrando para a frente esforços através do investimento no desenvolvimento da 

educação e habilidade para permitir que as pessoas para se adaptar à mudança. Da mesma forma, as instituições jurídicas estão analisando os 

riscos associados com a tecnologia AI. iniciativas priorização AI nos mais altos níveis do governo dos EAU fornece uma base sólida para o 

crescimento liderado pelo AI na região.

Compromisso nos níveis mais altos

A liderança da UAE vê AI como uma ferramenta indispensável para impulsionar o crescimento e desenvolvimento econômico. O crescimento 

anual da contribuição da AI deverá variar entre 20-34 por cento por ano em toda a região do Oriente Médio, com o crescimento mais rápido 

nos Emirados Árabes Unidos. 2015 projetos de ciência, tecnologia e política de inovação do governo de que AI nos Emirados Árabes Unidos 

irão contribuir USD 96,0 bilhões em 2030 até 13,6 por cento do PIB, 188 e detalha os gastos significativo na educação STEM. 189irão contribuir USD 96,0 bilhões em 2030 até 13,6 por cento do PIB, 188 e detalha os gastos significativo na educação STEM. 189irão contribuir USD 96,0 bilhões em 2030 até 13,6 por cento do PIB, 188 e detalha os gastos significativo na educação STEM. 189irão contribuir USD 96,0 bilhões em 2030 até 13,6 por cento do PIB, 188 e detalha os gastos significativo na educação STEM. 189

Para atingir seus objetivos, os Emirados Árabes Unidos lançou uma estratégia AI em outubro de 2017. 190 Entre uma variedade de objectivos, a Para atingir seus objetivos, os Emirados Árabes Unidos lançou uma estratégia AI em outubro de 2017. 190 Entre uma variedade de objectivos, a Para atingir seus objetivos, os Emirados Árabes Unidos lançou uma estratégia AI em outubro de 2017. 190 Entre uma variedade de objectivos, a 

estratégia focada em “lançamento [ndo] estratégia de liderança e emissão [ndo] uma lei do governo sobre o uso seguro da AI”. 191 Ele também estratégia focada em “lançamento [ndo] estratégia de liderança e emissão [ndo] uma lei do governo sobre o uso seguro da AI”. 191 Ele também estratégia focada em “lançamento [ndo] estratégia de liderança e emissão [ndo] uma lei do governo sobre o uso seguro da AI”. 191 Ele também 

criou um Ministério da Inteligência Artificial, o primeiro no mundo, para implementar e prosseguir os projectos de AI. 192criou um Ministério da Inteligência Artificial, o primeiro no mundo, para implementar e prosseguir os projectos de AI. 192

Dentro do Emirados Árabes Unidos, Dubai está liderando o caminho para a AI. O Emirado tem implementado a estratégia inteligente Dubai, 

que visa transformar a cidade através da inovação e transformação digital. O governo lançou um laboratório inteligente AI em 2017 focada 

no público treinamento e trabalhadores do sector privado
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na implementação AI em seus campos. 193 No transporte vertical, eles também têm implementado a Estratégia de Transporte Dubai na implementação AI em seus campos. 193 No transporte vertical, eles também têm implementado a Estratégia de Transporte Dubai na implementação AI em seus campos. 193 No transporte vertical, eles também têm implementado a Estratégia de Transporte Dubai 

Autónoma, que visa reduzir os custos de transporte em 44 por cento, as emissões de carbono em 12 por cento e os acidentes por 

12 por cento, transformando 25 por cento de todos os transportes na cidade para modos autônomos em 2030 . 19412 por cento, transformando 25 por cento de todos os transportes na cidade para modos autônomos em 2030 . 194
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