SINFO: Elenco luxuoso no maior evento de tecnologia
Date : 19 de Fevereiro de 2015
... que irá deliciar qualquer geek!
A 22ª Semana Informática começa já na próxima semana e contempla este ano um dos
melhores cartazes de sempre. Este é já um dos mais importantes eventos tecnológicos em
Portugal, e que contará com nomes sonantes da informática, entre os quais Peter Sunde cofundador do The Pirate Bay, Steve Huffman um dos criadores do Reddit, Scott Chacon CIO do
GitHub e Bethany Andres-Beck Software Engineer no Twitter.
Além das conferências a SINFO conta com apresentações de empresas, debates, workshops,
uma exposição tecnológica e ainda um evento de empreendedorismo. De 23 a 28 de
Fevereiro não deixe de visitar o IST em Lisboa, a entrada é livre e gratuita a todos os amantes
de tecnologia!

A SINFO caminha para a sua 22ª edição. Realizada anualmente, decorrerá entre os dias 23 a
28 de Fevereiro no campus da Alameda do Instituto Superior Técnico, em Lisboa.
Esta semana inclui um ciclo de conferências, painéis de discussão e workshops ?e, como
já é habitual, contará com alguns dos nomes mais sonantes da área da informática e
tecnologia. Veja o seguinte teaser!

2ªfeira: Social Technology
Steve Huffman, co-fundador do Reddit?
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Bethany AndresBeck, Software Engineer do Twitter?
Feross Aboukhadijeh, Software Engineer na Yahoo!?
3ªfeira: Entertainment
Minh Le, criador do Counter Strike?
Hélder Pinto, 3D Artist na Blizzard Entertainment?
Painel de videojogos “Red vs Blue: Implicações sociopolíticas de um sistema bipartidário”?
4ªfeira: Software Architecture
Scott Chacon, CIO do GitHub?
Carlos Fonseca, Executive IT Architecture na IBM?
Adam Baldwin , Chief Security Officer na &yet?
5ªfeira: Operational Technology
Peter Sunde CoFounder do The Pirate Bay?
Josh Snyder Director of Software Engineering no PayPal?
Eythor Bender CEO da UNYQ?
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O elenco de oradores desta SINFO é, no mínimo, luxuoso.

O painel de videojogos, centrado na temática dos videojogos em Portugal, será moderado por
Pedro Moreira Dias (RFM/Salão de Jogos) e contará com a presença de Filipe Pina (Nerd
Monkeys), Sérgio Varanda (Miniclip), Ricardo Flores Santos (Biodroid), Nuno Barreto (Titan
Forged Games) e Nuno Folhadela (Bica Studios), representando os principais estúdios de
jogos em Portugal.
Serão abordados temas tais como o estado da indústria de Videojogos em Portugal, a entrada
neste mercado e quais as principais dificuldades em criar, manter e trabalhar numa empresa
desta área.
Uma vez mais, a SINFO conta com a parceria das mais prestigiadas empresas de IT, software
e consultoria?. Estas procurarão apresentar vários projectos por elas desenvolvidos e dar-se a
conhecer aos visitantes. Algumas das empresas confirmadas são:
Microsoft, IBM, GitHub, Unbabel, Faber Ventures, Jobbox?
Deloitte, KPMG, Capgemini, Accenture?
Novabase, Gatewit, Everis, SAP, PwC?
Gatewitt, Rumos, Glintt, Opensoft?
Ericson, VILT, OutSystems, Bold International?
Unisys, Randstad, E.Near, BNP Paribas
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É este o aspecto de um auditório completamente esgotado. Vale a transmissão em streaming!

O evento contará ainda com uma Exposição Tecnológica na qual os visitantes poderão
experimentar e assistir a demonstrações? dos mais recentes gadgets e das mais inovadoras
tecnologias ?feitas em Portugal e no Mundo! Esta área contará ainda com várias zonas de
consolas e com uma zona lounge onde os participantes poderão descontrair e assistir às
demonstrações e ao stream do evento. Este ano poderemos ver na exposição diversas
tecnologias como oculus rift, impressoras 3D, Google Glass, drones, produtos de realidade
aumentada?, consolas de última geração, entre muitos outros.
No mesmo local estarão presentes stands ocupados por algumas das empresas patrocinadoras
referidas acima, contactando directamente com os alunos e quem procura novos desafios.
StartUp Rush - dias 27 e 28 de Fevereiro
Durante os dias 27 e 28 de Fevereiro (6ª feira e sábado, respectivamente), terá lugar o StartUp
Rush?, que pretende tornar-se num dos maiores eventos de startups ?a nível nacional e o
único totalmente grátis?. O objectivo passa por promover uma rede de networking entre alunos,
investidores e as startups presentes. Essas mesmas startups terão a possibilidade de lançar
vários desafios aos participantes na forma de uma Hackathon, premiando aqueles que
conseguirem superá-los, e cativando assim a atenção dos participantes e aguçar o seu espírito

http://www.pplware.com | Pplware

4/6

empreendedor, utilizando igualmente a oportunidade para captar novas ideias e soluções para
os seus produtos.

Neste dia, contaremos com as keynotes de:
Phil Calçado? ? Director of Engineering na SoundCloud?
Steve Francia ? ?Chief Developer Advocate na MongoDB.
O Rush ?contará com a participação das startups mais promissoras de Portugal. Desde a
Unbabel e Muzzley?, que já se encontram presentes em Silicon Valley?, por exemplo, à Jobbox
que já foi apresentada no Pplware e tem sido fundamental na colocação das pessoas certas no
emprego certo. Estarão também presentes a Feedzai e Lunacloud.
O Startup Rush contará também com a presença de vários business angels e venture
capitalists?, tais como a Faber Ventures, E.Gen Ventures e a Federação Nacional de Business
Angels, ?à procura de investir naquelas que são as empresas mais promissoras do país e nos
projectos com potencial que por lá serão apresentados.
Não deixe de visitar a SINFO

A entrada é livre e gratuita. Veja na página oficial do Youtube exemplos de algumas
conferências passadas e consulte a agenda completa do evento. Pode ainda assistir a todo o
evento via streaming. Não falte!
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Homepage: SINFO.org

Redes Sociais: Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
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