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A CISTI’2015 (10ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação) 
foi um evento técnico-científico realizado na Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Águeda (ESTGA) da Universidade de Aveiro, entre 17 e 20 de Junho de 
2015, numa organização conjunta da AISTI (Associação Ibérica de Sistemas e 
Tecnologias de Informação) e da Universidade de Aveiro. 

As atas da CISTI’2015, com o título Sistemas e Tecnologias de Informação, são 
constituídas por dois volumes. No primeiro volume encontram-se os artigos (Full 
Papers) aceites para publicação na conferência principal e nos Workshops. No 
segundo volume encontram-se os artigos curtos (Short Papers) e os artigos poster 
(Poster Papers) da conferência e dos Workshops e ainda os artigos do Simpósio 
Doutoral. O primeiro volume foi publicado tanto em versão impressa como em 
CD-Rom. O segundo volume foi publicado somente em CD-Rom.  

Todas as contribuições publicadas foram selecionadas num processo de revisão 
por pares duplamente blindado, ou seja, os revisores não conheciam a identificação 
dos autores e vice-versa. Foram recebidas mais de quatro centenas de 
contribuições para avaliação pelas diferentes Comissões Científicas sendo que um 
total de 207 artigos foram aceites como full papers para publicação nas atas.  

Do programa da CISTI'2015 constaram 47 sessões de trabalho, distribuídas, entre 
outras, por sessões temáticas, sessões de Workshops específicas, sessões do 
Simpósio Doutoral e sessões plenárias. Paralelamente existiram momentos de 
interação vincadamente social, como por exemplo: o Jantar de Tradicional da 
Bairrada realizado na Quinta do Louredo e a Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo, 
Workshop de Ovos Moles e passeio de Barco Moliceiro na Ria de Aveiro. 
Participaram nos quatro dias da conferência cerca de três centenas de pessoas.  

Agradecemos, na qualidade de coordenadores e organizadores da CISTI 2015, a 
todos os que direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso desta edição da 
conferência (autores, comissões, patrocinadores, publicações associadas, 
participantes, etc.), fazendo votos de que possamos todos reencontrar-nos na 
próxima edição a realizar em Espanha. 

Os Editores: 
Álvaro Rocha, Universidade de Coimbra  
Arnaldo Martins, Universidade de Aveiro 
Gonçalo Paiva Dias, Universidade de Aveiro 
Luís Paulo Reis, Universidade do Minho 
Manuel Pérez Cota, Universidad de Vigo 


