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Assunto:  Apresentação da CAPSI 2015 - 15º Conferência da Associação Portuguesa de 

Sistemas de Informação, 2 e 3 de Outubro em Lisboa no ISCTE-IUL. 

 

 

Exmº Senhor 

A APSI - Associação Portuguesa de Sistemas de Informação é uma associação de natureza 

técnico-científica e profissional no domínio dos sistemas de informação, constituída por 

profissionais que desenvolvem a sua atividade em instituições de ensino superior, empresas e 

organismos da administração pública em Portugal e nos países lusófonos (www.apsi.pt). 

A conferência anual da APSI representa um momento importante na atividade da associação, 

constituindo um espaço de partilha de experiências entre os membros da comunidade de 

sistemas de informação. 

A CAPSI 2015 - 15º Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação está a 

ser organizada pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa com a colaboração da 

Universidade de Lisboa através do ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão e do IST – 

Instituto Superior Técnico, e da Universidade Nova de Lisboa através da NOVA IMS - Nova 

Information Management School.  

O programa da CAPSI 2015 contempla uma sessão plenárias com oradores convidados, sessões 

de apresentação e de debate de artigos e posters científicos, um Doctoral Consortium e um 

concurso de casos de estudo de investigação. Gostaríamos também de realçar o Fórum de 

Profissionais de SI, que irá incluir sessões de apresentação de artigos profissionais e a 

divulgação de projetos desenvolvidos pelas empresas no domínio dos sistemas de informação. 

O programa social inclui o habitual jantar de gala, momento especial de convívio informal 

entre os membros da comunidade de sistemas de informação, académicos e empresariais. 



Os Sistemas de Informação na Criação de Conhecimento, na Educação e na Formação será o 

tema central na intervenção de oradores convidados, reconhecendo a importância que as 

tecnologias têm na disseminação do conhecimento e na formação das pessoas, nas instituições 

de ensino e de investigação, nas empresas e na administração pública. 

A conferência irá ser divulgada através das redes sociais e do site da conferência na Internet, 

bem como na comunicação social. A divulgação está também a ser feita pelas instituições 

académicas participantes, designadamente através de folhetos informativos e das redes 

internas de tv. A realização da CAPSI 2015 nas instalações do ISCTE-IUL contribui também para 

potenciar a visibilidade da conferência junto dos muitos estudantes e docentes deste instituto 

universitário, onde a formação avançada em sistemas e tecnologias de informação e 

comunicação, bem como em gestão de empresas, constitui um vetor de desenvolvimento da 

máxima relevância. 

As edições da CAPSI são habitualmente momentos de grande mobilização dos membros da 

comunidade de sistemas de informação. O significativo número de propostas de artigos já 

submetidos, que se encontram em processo de avaliação pelos membros das comissões 

científica e técnico-profissional, permite antecipar que a CAPSI 2015 irá ter uma participação 

acrescida face às edições anteriores. 

Na CAPSI 2015 existirá também um Espaço Empresarial, no qual as empresas presentes 

poderão divulgar os seus produtos e serviços e falar pessoalmente com os participantes na 

conferência.  

Ficaríamos muito gratos se a vossa empresa pudesse apoiar a realização da CAPSI 2015. Esse 

apoio poderá concretizar-se através da inscrição de alguns dos seus colaboradores como 

participantes, ou escolhendo uma das diversas formas de patrocínio – Prata, Ouro, Platina e 

Principal - que se encontram detalhadas na “Proposta de Valor” em anexo. Podem, por 

exemplo, contemplar o pagamento da inscrição de um autor que tenha um artigo académico 

ou profissional aceite para publicação, por mútuo acordo entre a empresa e o autor; a 

presença de um stand no Espaço de Empresas; ou a apresentação pública da empresa numa 

sessão que irá ser especialmente organizada para o efeito.  

Estamos certos que a participação na CAPSI 2015 trará benefícios para as empresas 

participantes, não só pela visibilidade que a conferência proporciona, mas principalmente pela 

possibilidade de a empresa poder contactar com um significativo número de participantes, 

académicos e profissionais, com quem existe uma grande afinidade de interesses que poderão 

materializar-se em colaborações concretas com um potencial de ganhos futuros.  

Em particular, pensamos que a CAPSI 2015 poderá ser um espaço de aproximação entre as 

empresas e as instituições de ensino superior, identificando oportunidades de colaboração, 

que permitam a submissão de projetos conjuntos aos programas Portugal 2020 e Horizon 

2020, ou a realização de trabalhos de investigação a nível de mestrado ou de doutoramento. 

Nesse sentido iremos organizar uma sessão designada por “Parcerias IES-Empresas”. 

Gostaríamos de agradecer o tempo que dispensou à leitura desta carta e reafirmar o enorme 

interesse que vemos na participação da vossa empresa na CAPSI 2015.  



Aproveitamos para sugerir a consulta do site da conferência (capsi2015.iscte-iul.pt), que irá 

sendo permanentemente atualizado com informações uteis aos participantes e patrocinadores 

da conferência, bem como manifestar a nossa total disponibilidade para prestar todas os 

esclarecimentos que considerar adequados. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

 

Henrique O’Neill 

Presidente da Comissão Organizadora da CAPSI 2015  

Professor do ISCTE-IUL 

 

email: henrique.oneill@iscte.pt  

telemóvel: 917311710 
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