
 

Requerimento de Apoio à Organização de 
Eventos Associados APPIA 

A Associação Portuguesa Para a Inteligência 
Artificial – APPIA, tem, entre os seus objectivos 
estatutariamente estabelecidos, o estímulo à 
investigação e aplicação prática da Inteligência 
Artificial (IA), promovido através da realização 
de conferências, colóquios e mesas redondas. 

A APPIA manifesta o seu interesse em associar-se e patrocinar a realização de eventos que con-
tribuam para este amplo objectivo de promoção e de divulgação científica da IA, como área de 
aplicação e de desenvolvimento de outras esferas científicas. 

A Comissão Organizadora do Evento, doravante designada COE, que pretenda requerer o apoio 
da APPIA para a sua realização, deverá submeter à Direcção da APPIA um pedido formal solici-
tando a contribuição da Associação em uma das modalidades que aqui se apresentam. 

Modalidade Patrocínio Científico 
A APPIA poderá associar-se à realização de um evento através de um Patrocínio 
Científico, consistindo na promoção de um prémio a um ou mais trabalhos que traduzam 
algum desenvolvimento ou aplicação na área científica da IA. 

Este Patrocínio Científico incluirá a outorga de uma distinção honorífica aos participantes, 
ou a atribuição de um valor pecuniário aos trabalhos seleccionados e avaliados meritoria-
mente, ou a participação dos autores em Eventos APPIA (Escolas Avançadas ou Encon-
tros Científicos), ou outras formas de consagração que se achem oportunas, resultantes 
de concertação entre a Direcção da APPIA e a COE. 

A Direcção da APPIA, ouvida a COE, nomeará o Júri que avaliará os trabalhos candidatos 
à outorga. O Júri terá o direito de não atribuir qualquer distinção se decidir que nenhum 
dos trabalhos satisfaz requisitos mínimos de qualidade e de mérito exigíveis no contexto 
do evento. 

Modalidade Patrocínio Financeiro 
A APPIA poderá associar-se à realização de um evento através de um Patrocínio 
Financeiro, consistindo na atribuição de um donativo à organização do evento, desde que 
estejam garantidas a qualidade da sua realização e se enquadrem na área científica de 
interesse da Associação. 

Este Patrocínio Financeiro será concedido à COE na forma de um valor pecuniário ou 
através do financiamento de despesas de organização. 

 

A APPIA promoverá o evento através dos seus canais habituais de comunicação e divulgação. 

A COE associará a APPIA à realização do evento e criará condições especiais para a participação 
dos membros da Associação. 
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A candidatura deverá incluir uma exposição que descreva o evento e o seu enquadramento com 
a área científica da IA. 

O apoio da APPIA à realização de eventos associados estará sempre dependente dos valores 
orçamentados para estas iniciativas. 

A Direcção da APPIA poderá sempre sugerir alteração à modalidade requerida para o apoio. 
Ainda, poderá recusar os requerimentos que considere não se enquadrarem na área científica 
da IA. 

Poderão ser solicitadas informações e esclarecimentos adicionais sobre este procedimento de 
solicitação do apoio da APPIA à realização de Eventos Associados através das seguintes formas: 

• Por correio postal: 

Associação Portuguesa Para a Inteligência Artificial – APPIA 

Eventos Associados APPIA 

Universidade do Minho 

Departamento de Informática 

Campus de Gualtar 

4710-057 BRAGA  

• Por fax: 

253 604 471 

• Por correio electrónico: 

infos@appia.pt 
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