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Síntese Projeto: 

A tecnologia AI-LIBS é um novo sistema de inteligência artificial capaz de identificar e 
quantificar qualquer elemento químico numa amostra de forma percetível para o utilizador. 
O AI-LIBS vem resolver uma necessidade no âmbito da quantificação pela técnica de 
espectrofotometria LIBS, sendo mesmo a única tecnologia capaz de identificar e quantificar 
todos os elementos presentes em amostras complexas. Embora se trate de uma tecnologia 
transversal, o AI-LIBS é particularmente relevante e já foi testada com sucesso na 
caracterização “in loco” de minérios (ex. Lítio), e de amostras biológicas quer no contexto 
agropecuário quer no contexto da Saúde (ex. quantificação de iões). Assim, esta tecnologia 
tem 4 principais indústrias de aplicação alinhadas com 4 temas prioritários e respetivos 
tópicos da Estratégia Nacional de Especialização Inteligente (ENEI), bem como com 4 
domínios prioritários e respetivos tópicos da Estratégia da Região Norte de Especialização 
Inteligente (RIS3). Os produtos e serviços baseados no AI-LIBS irão competir no mercado da 
espectroscopia o qual foi avaliado em 39 biliões de dólares americanos em 2017 pela 
TechNavio e espera-se um crescimento de 7% ao ano (2017-2021). Devido ao potencial 
disruptivo do LIBS quando associado ao AI-LIBS prevê-se uma expensão deste mercado com 
a aplicação desta tecnologia a áreas como o controlo de qualidade na produção de materiais 
e na prestação de cuidados de saúde. Este projecto tem como objectivo o financiamento de 
um pedido de patente internacional (PCT) e respectivas validações nacionais nos maiores 
mercados mundiais de forma a potenciar o retorno económico e impacto na sociedade da 
tecnologia AI-LIBS. 


