José Cascalho
Universidade dos Açores
Angra do Heroísmo
À Direção da APPIA

ASSUNTO: EPIA 2013 – Relatório Final
Junto anexo descrição do evento EPIA 2013 bem como dados relativamente ao valor apurado de
receita.
O valor que a organização entrega à APPIA é de 4.707,78 €, referente a 30% da receita obtida.
Com os melhores cumprimentos,
Pela organização do EPIA 2013,
José Manuel Cascalho
Angra do Heroísmo, 17 de Dezembro de 2013
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1. DESCRIÇÃO
A 16ª edição do Encontro Português de Inteligência Artificial (EPIA 2103), realizada no Campus da
Universidade dos Açores no Pico da Urze de 9 a 12 de setembro, contou com um total de 135
participantes, incluindo convidados, de 13 países, em que Portugal contribuiu com 103, a Europa
com 28, os Estados Unidos com 5 e o Brasil com 4.
Tendo em conta a distância às universidades e aos centros de investigação nacionais, no domínio da
Inteligência Artificial, e o elevado custo associado às passagens aéreas entre Portugal Continental e
Ilhas, o objetivo era atingir os 120 participantes, distribuídos pelo maior número possível de países
dos vários continentes, e divulgar, promover e projetar a Inteligência Artificial (Informática), não só
junto da comunidade universitária local, através dos centros de investigação científica sediados na
Universidade dos Açores, mas, também, nas escolas da região, em particular naquelas sediadas na
Terceira.
Participaram quatro palestrantes convidados da conferência principal (plenary speakers), a saber,
Kenneth O. Stanley, professor da Universidade Central da Florida, EUA, Carla Gomes, professora
da Universidade de Cornell, EUA, Maria Fasli, professora da Universidade de Essex, Grã-Bretanha
e ,finalmente, Ana Paiva, professora da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal.
Durante a semana decorreram as sessões associadas a cada umas da track: AIA, AITS, ALEA, ,
CMBSB, GAI, IR ,KDBI, MASTA, SDIA e TEMA.
Durante o primeiro dia, para além da sessão SDIA, decorreu a sessão especial designada por
Challenges que visou divulgar, promover e projetar uma parte da rede científica regional, no
domínio da Inteligência Artificial, com envolvimento ativo de docentes e investigadores dos centros
de investigação de excelência da Universidade dos Açores, tendo sido convidados como oradores
António Menezes, CEO da SATA, e os docentes/investigadores Gui Menezes, João Luis Gaspar e
Paulo Borges.
Ao longo da semana, foram também realizadas sessões de demonstração de software,
produtos/demos, com a participação de empresas da região.
A par das iniciativas de carácter científico, realizaram-se iniciativas de carácter social que visaram a
divulgação e a promoção do património cultural, paisagístico e gastronómico da Terceira, através de
um cocktail e de um passeio, que envolveu os participantes que optaram por um percurso pela
cidade visitando locais de interesse cultural, ao Algar do Carvão e na observação de cetáceos, que
culminou com uma prova de vinhos/queijos no Museu da Cidade. E, por último, foi realizado o
jantar (da conferência) na Pousada no Forte de São Sebastião.
Finalmente, no âmbito do projeto "Robôs e Agentes Inteligentes", e ao longo do ano de 2013, foram
realizadas ações de formação e divulgação em parceria com o Centro de Ciência de Angra do
Heroísmo (CCAh) e com o Laboratório de Agentes, LabMAg, da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, que contou com a participação de alunos organizados em equipas
pertencentes a três diferentes escolas básicas e secundárias da Terceira e respetivos professores.
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2. ORÇAMENTO
O total apurado da receita relativamente às fees está indicado na tabela 1. O valor de overheads
cobrados pela instituição que fez a gestão financeira do evento corresponde a 20% desse valor. A
receita saldou-se em 15692.59 o que perfaz o valor de 4707,78€ a entregar à APPIA, 30% do valor
de receita efectiva.
EPIA 2013
Fees
19.615,74 €
3.923,15 €
FGF (overheads)
Receita
15.692,59 €
APPIA
4.707,78 €

Tabela 1: Receita do EPIA 2013

A tabela 2 mostra o valor médio das fees cobrada para um total de 120 participantes pagantes – não
foi cobrada fee a 15 participantes por serem convidados ou colaborarem na organização da
conferência. O valor obtido resultou ligeiramente inferior ao valor inicialmente previsto pela
organização.
Valor médio
Valor real
(valor previsto)

163,46 €
173,00 €

Tabela 2: Valor médio das fees cobradas
Já a tabela 3 apresenta o valor dos patrocínios da Região Autónoma dos Açores (RAA), na primeira
linha o valor correspondente à Direção Regional do Turismo (DRT) e a segunda linha à Secretaria
Regional da Educação, Ciência e Cultura (SRECC). O valor previsto aproximou-se bastante do
valor de apoio obtido pela RAA.

DRT
SRECC
TOTAL
(valor previsto)

Patrocínios
7.500,00 €
9.220,00 €
16.720,00 €
17.200,00 €

Tabela 3: Patrocínios da RAA
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