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Apresentação
A CAPSI 2015 - 15º Conferência da Associação Portuguesa de 
Sistemas de Informação, irá realizar-se no ISCTE-IUL, em Lisboa nos 

dias 2 e 3 de Outubro, subordinada ao tema “Os Sistemas de 
Informação na Criação de Conhecimento, na Educação e na 
Formação”. A APSI é o representante oficial da AIS - Association for 
Information Systems em Portugal (PTAIS chapter).Information Systems em Portugal (PTAIS chapter).

A CAPSI 2015 pretende continuar a afirmar-se como um espaço de 
partilha de experiências entre os membros da comunidade de 

sistemas de informação, provenientes das instituições do ensino 

superior, dos centros de investigação e das empresas em Portugal 
e nos países lusófonos.
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Apresentação
O programa da CAPSI 2015 contempla diversas iniciativas para  
partilha e disseminação de conhecimento científico incluindo 
sessões de apresentação e de debate de artigos e posters, um 
Doctoral Consortium e um concurso de casos de estudo de 

investigação.

O Fórum de Profissionais de SI pretende ser um espaço de O Fórum de Profissionais de SI pretende ser um espaço de 
partilha de experiências e de reflexão sobre os desafios que se 
colocam a todos aqueles que exercem uma atividade profissional 
no domínio dos SI, nas empresas e em organismos da 
administração pública. Inclui sessões de apresentação de artigos 
profissionais.
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Apresentação
Durante a conferência irá existir um Espaço Empresarial que 
permita divulgar as atividades desenvolvidas pelas empresas no 
domínio dos sistemas de informação. 

Irá também existir uma sessão de trabalho designada por 
“Parcerias IES-Empresas” com vista a encontrar oportunidades “Parcerias IES-Empresas” com vista a encontrar oportunidades 
de colaboração entre as empresas e as instituições do ensino 
superior politécnico e universitário, 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.

O programa social inclui o habitual jantar da conferência.
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Apresentação
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 e nas empresas. investigação e nas empresas. 

A conferência estimula a apresentação de artigos de natureza 
académica e empresarial, em diversas áreas temáticas e 
domínios de aplicação.
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ISCTE - Instituto Universitário de 
Lisboa

� Ensino e investigação qualificado como excelente pelas várias 
entidades e agências de acreditação nacionais e 
internacionais (A3ES, EUR-ACE, FCT), num ambiente propício 
ao trabalho em equipa.

� + 9000 estudantes;

� + 100 cursos lecionados;

� 4 escolas, incluindo a

� Escola de Tecnologias e Arquitetura e a Escola de ;

� 8 unidades de investigação – incluindo o ISTAR-IUL na área 
tecnológica (http://istar.iscte-iul.pt).
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ISCTE - Instituto Universitário de 
Lisboa

Organização de eventos de destaque com os estudantes

� TEDxISCTE

� MIT Global Competition

� GoogleDevFest

� ICT 2014 

� IULcome

� Lisbon Game Conference 2014

� FISTA 2015
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Plano de comunicação
Antes do evento

• Website:  http://capsi2015.iscte-iul.pt/; 

• Redes sociais (FB, LinkedIn e Twitter); 

• Press Releases na comunicação 

social;

Depois do evento

• Press release;  

• Inquéritos de satisfação;

• Rede interna do ISCTE-IUL;

• Comunicação de divulgação do 
social;

• Rede interna de TV do ISCTE-IUL; 

• Rede nacional da AIS, IEEE e ACM;

• Cartazes e outro tipo de branding;

• Anúncio na intranet das empresas e 

de outras organizações.

• Comunicação de divulgação do 
evento pelos vários meios de 
comunicação social. 
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Tipos de Patrocínio
De modo a promover a marca e / ou marcar uma presença mais 
notória junto ao público alvo desta conferência, são 
disponibilizados às empresas interessadas os seguintes tipos de 
patrocínio:

� Principal

� Platina

� Ouro

� Prata
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Tipos de Patrocínio
PRATA OURO PLATINA PRINCIPAL

250,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 €

Logotipo em website , redes sociais e circuito TV X X X X

Distribuição de material institucional aos participantes X X X X

Divulgação em vários tipos de formatos (cartazes, rollups, 
flyers, etc.)

X X X X

Nome da empresa nas atas da conferência X X X X

Inscrição de um autor com artigo aceite para publicação (a) X X X X

Participação na sessão “Parceria IES - empresas” X X X XParticipação na sessão “Parceria IES - empresas” X X X X

Publicidade durante as sessões X X X

Espaço para stand durante o evento (2m*2m) X X X

Inscrição de uma pessoa (não autor) na conferência X X X

Poder associar o nome da empresa a uma das salas das 
sessões paralelas

X X

Inscrição de uma segunda pessoa (não autor) na conferência X X

Passagem de um breve filme promocional (ou powerpoint
com música) no intervalo das sessões 

X X

Poder associar o nome da empresa a um Coffee-Break X X

Possibilidade de organizar uma apresentação/workshop 
durante o evento

X

Poder associar o nome da empresa ao jantar de gala X
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Esclarecimentos ao patrocínio

(a)  Inscrição de um autor com artigo aceite para 
publicação - a CAPSI reserva-se o direito de 
selecionar os artigos a serem apresentados 
nas sessões, considerando o seu mérito e a nas sessões, considerando o seu mérito e a 
disponibilidade de tempo.



Apoios Institucionais
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Localização

Avª das Forças Armadas, 
1649-026 Lisboa
Tel.: +351 210464013
Fax: +351 217964710

Latitude: 38.748753
Longitude: -9.153692
Latitude: 38.748753
Longitude: -9.153692

Ótima localização 
geográfica, no centro de 
Lisboa, junto aos 
transportes públicos 
(metro, comboios, 
autocarros) e fácil acesso à 
rede de auto-estradas.
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