Mensagem do Presidente da Comissão
Coordenadora

Bem-vindo à primeira edição do INForum, Simpósio de Informática.
Em nome da Comissão Organizadora, é com imensa satisfação que lhe dou
as boas-vindas ao INForum, que se estreia este ano na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.
O INForum tem como principal objectivo reunir anualmente a comunidade
portuguesa de investigação em Informática, proporcionando a sua interacção,
a divulgação e discussão de trabalhos, e o contacto com personalidades de
reconhecido impacto internacional na área. O INForum é um simpósio multidisciplinar, abrangente e dinâmico com a selecção anual do conjunto de tópicos
abordados. Desta forma, é simultaneamente promovida a massa crı́tica para
o fortalecimento e evolução da Informática no paı́s e criado espaço para a
emergência de novos interesses de investigação.
O alvo do simpósio é essencialmente nacional, alunos e docentes de cursos
de pós-graduação em Informática oferecidos na maioria das instituições de ensino superior nacionais, investigadores das mais de duas dezenas de unidades
de investigação reconhecidas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e de
um número crescente de empresas com resultados de I&D de grande relevância
internacional. Porém, com a predominância de submissões em lı́ngua inglesa é
facilitado o reconhecimento do INForum internacionalmente e, uma vez consolidado, será natural esperar o contributo da vasta comunidade de investigadores
lusófonos.
O programa técnico do INForum 2009 é rico e diverso no conjunto de problemas abordados. Em números, o evento foi estruturado em 10 tópicos, 48 apresentações, envolveu 30 organizadores, 198 membros de comissões de programa e
149 revisores cientı́ficos. O programa conta ainda com 3 ilustres oradores convidados: o Prof. Paulo Verı́ssimo, da Universidade de Lisboa, que aborda os riscos
da segurança de infraestruturas de informação crı́tica, o Prof. António Câmara,
da YDreams, que nos apresenta a sua visão sobre os desafios da média digital e
o Dr. Diogo Vasconcelos, da Cisco, que elabora sobre o papel da tecnologia na
inovação social.
A elaboração de um programa cientı́fico tão diverso e envolvendo tantas
pessoas é um processo exigente. Em nome da Comissão Coordenadora, apresento
os nossos melhores agradecimentos à empenhada colaboração dos organizadores
de cada tópico e à excepcional coordenação dos Prof. Luı́s Rodrigues e Prof. Rui
Pedro Lopes.
O INForum realiza-se durante dois dias intensos, com sessões plenárias e 3
sessões temáticas em paralelo. O programa social inclui um jantar com todos
os participantes que serve de momento privilegiado para o contacto e convı́vio
informal. À Comissão Organizadora, Prof. Ana Paula Afonso e Prof. Hugo Mi-
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randa agradeço a sua constante disponibilidade e dedicação que, não raramente,
ultrapassou as responsabilidades da organização local.
À Comissão para a Imagem e Divulgação, Prof. Dulce Domingos e Prof.
Jorge Sousa Pinto, o nosso obrigado pela atempada e abrangente divulgação das
várias chamadas à participação no INForum. O nosso agradecimento também à
Dra. Bárbara Barroso, ao Eng. Paulo Pombinho, ao Dr. Tiago Grego e ao Eng.
Miguel Matos por todo o apoio gráfico e tecnológico dispensado à organização
do evento.
Na sua estreia, várias empresas e organizações apoiaram e acompanharam
com interesse o INForum: Microsoft, Hewlett-Packard, Critical Software, Banco
Espı́rito Santo, Ordem dos Engenheiros, Large-Scale Informatics Systems Laboratory (FCUL), Centro de Ciências e Tecnologias de Computação (UM), Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro (UA) e Center for
Informatics and Systems of the University of Coimbra (UC). A todos o nosso
muito obrigado.
Rui Oliveira
Comissão Coordenadora

