
Nota de Imprensa 
 
A Sociedade Portuguesa de Robótica (SPR) vai ser constituída no Robótica 
2006, Guimarães. 
 
O Festival Nacional de Robótica (FNR) é o evento nacional que reúne a comunidade 
Robótica Portuguesa desde 2001. O objectivo do FNR é o de fomentar o estudo, 
desenvolvimento e investigação nas áreas da robótica e afins, quer a nível 
universitário quer a nível de escolas secundárias, incentivando os jovens a 
enveredarem pelas áreas científicas que se conjugam na robótica (robótica, 
informática, automação, electrónica, mecânica, física, matemática, etc.).  
 
Desde o 1º Festival, realizado em Guimarães, que essa comunidade tentou 
organizar-se com o objectivo de melhorar o festival e contribuir para uma mais 
eficiente divulgação da Robótica Portuguesa. O primeiro passo foi a criação da 
Comissão Técnico-Científica (CTC) do FNR, uma comissão de investigadores que 
geriu e regulou o funcionamento do FNR até hoje. O passo seguinte é a formação da 
Sociedade Portuguesa de Robótica, que surge como passo lógico de uma comunidade 
muito activa e que goza de prestígio nacional e internacional. Esse prestígio resulta 
dos resultados científicos, de demonstração e de divulgação científica, publicados e 
difundidos pelas mais prestigiadas revistas e conferências científicas da área, bem 
como pela presença em e organização em Portugal de eventos de demonstração e 
competição de relevo internacional. 
 
A SPR – Sociedade Portuguesa de Robótica tem por isso como objectivo promover e 
estimular o ensino, a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico e as 
aplicações (indústria e serviços) na área da robótica. Esses objectivos serão 
conseguidos através de várias acções, as quais incluem, entre outras: O Festival 
Nacional de Robótica, publicações regulares, seminários, encontros, palestras em 
escolas secundárias e escolas de verão para jovens. Mas para além disso, a SPR quer 
constituir-se como a instituição chave no desenvolvimento da Robótica em Portugal, 
reunindo a academia, a indústria e os serviços numa tarefa com impacto científico, 
técnico e de divulgação científica, mas também económico e com grande valor para 
o desenvolvimento dos níveis nacionais de competitividade e eficiência da nossa 
actividade.  
 
A escritura pública de constituição da SPR – Sociedade Portuguesa de Robótica vai 
realizar-se no dia 28 de Abril, pelas 13h30 horas, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, 
numa pequena sessão integrada no Programa do Festival Nacional de Robótica 2006 
(Robótica 2006). 
 
 
Pela SPR para mais informação, 
 
J. Norberto Pires 
E-mail: norberto@robotics.dem.uc.pt  
Contacto: 93 6864363 
 
Links na Web: 
Festival Nacional de Robótica: http://www.robotica.pt/fnr  
Robótica-2006: http://www.robotica2006.dei.uminho.pt/robotica2006/  
 


