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Prémio de Excelência e Mérito em Inteligência 
Artificial – PremeIA 

No ano de 2009, a Associação Portuguesa Para a 
Inteligência Artificial – APPIA, celebra os 25 anos 
da sua fundação, cuja constituição data de 31 de 
Julho de 1984. 

No sentido de assinalar os 25 Anos APPIA, a 
Associação institui o Prémio de Excelência e 
Mérito em Inteligência Artificial – PremeIA, com 
o propósito de laurear percursos individuais de trabalho após doutoramento, que apresentem 
resultados de excelência e realizações de assinalável mérito, na área científica da Inteligência 
Artificial. 

O objectivo deste galardão é o de reconhecer o trabalho de investigadores portugueses após 
doutoramento, que tenham obtido o grau académico de doutoramento após o dia 1 de Janeiro 
de 2004. 

A APPIA seleccionará e avaliará os percursos individuais de acordo com um conjunto de crité-
rios e ponderações que serão da exclusiva responsabilidade da Direcção da Associação e que, 
em tempo oportuno, serão divulgados a toda a comunidade científica da Inteligência Artificial. 

Podem candidatar-se todos os investigadores que desenvolvam trabalho na área científica da 
Inteligência Artificial e que verifiquem as condições enunciadas. Para o efeito, deverão con-
tactar a Direcção da APPIA solicitando o respectivo formulário de candidatura, que, uma vez 
preenchido, deverá ser remetido à Associação antes de 15 de Junho de 2009. 

O PremeIA será conferido em sessão solene a decorrer no dia 4 de Julho de 2009, em conjunto 
com a Sessão Comemorativa 25 Anos APPIA, a ter lugar na cidade de Tomar. 

 

 

 

Contactos APPIA: 

• Endereço postal: 

Associação Portuguesa Para a Inteligência Artificial – APPIA 
Universidade do Minho 
Departamento de Informática 
Campus de Gualtar 
4710-057 BRAGA 

• Endereço electrónico: 

infos@appia.pt 
www.appia.pt/premeia 

• Fax: 

(+351) 253 604 471 
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