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ALABE ANALYTICS 2017  

Vinho | Engenharia, Análise & Serviços  

8 e 9 de maio 2017 |Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | Portugal  
O ALABE ANALYTICS 2017 é uma iniciativa da ALABE, em parceria com o LEPABE (Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, 
Biotecnologia e Energia), que visa a aproximação de stakeholders com intervenção na Engenharia, Análise e Serviços no setor 
vitivinícola.  
O ALABE ANALYTICS 2017 é um fórum de apresentação de novas soluções de Engenharia, de novos equipamentos de Análise e de 
Controlo de Processo e das suas aplicações concretas ao setor vitivinícola, de empresas prestadoras de serviços de consultadoria, 
estimulando os contactos vendedor/utilizador. Será o local ideal para os Laboratórios exporem a sua capacidade analítica instalada, 
promoverem os seus serviços e angariarem clientes. Durante os dois dias do evento, as empresas que comercializam equipamentos 
poderão ocupar um dos muitos stands disponíveis e dispor igualmente de espaço em laboratório para realizar demostrações técnicas. 
O ALABE ANALYTICS 2017, para além de um espaço expositivo, contará com a realização de palestras de âmbito técnico por 
especialistas no domínio vitivinícola que complementam a permuta de informação. O programa detalhado será divulgado 
oportunamente.  
Programa preliminar 

8 de maio  9 de maio 
09:00 Receção dos participantes  09:00 Receção dos participantes 
09:30 Boas-vindas  
09:45 Sessão de abertura  
10:00 S3V – Sentidos, sensores e sensatez no vinho 

António Rocha Graça (Sogrape - Vinhos, S.A.) 
 09:30 Trabalhar em segurança em laboratório 

Paula Rego (STM/FEUP) 
 MA Consulting: quem somos e o que fazemos 

Manuela Andrade (MA Consulting) 
  Inovação e Soluções Ambifood para Enologia 

Artur Melo (Ambifood) 
10:45 Debate  10:15 Debate 
11:00 Coffee Break / Visitas a expositores e demonstrações  10:30 Coffee Break / Visitas a expositores e demonstrações  
 La espectroscopia de FTIR una herramienta imprescindible 

en el laboratorio enológico, La solución WineScan de FOSS 
presente y futuro 
António Roldán (Foss Iberia) 

  Cursos WSET: A sistematização da prova e do 
conhecimento global de vinhos 
Raul Riba D’Ave (Directwine) 

12:15 Debate  12:15 Debate 
12:30 Almoço de trabalho  12:30 Almoço de trabalho 
14:00  Aplicação das Pilhas de Combustível Microbianas no 

tratamento de efluentes vitivinícolas com produção 
adicional de energia 
Alexandra Pinto (CEFT/FEUP) 

 14:00 Soluções Agilent para o controle dos parâmetros de 
qualidade no mundo dos vinhos 
José Rivero (Agilent Technologies) 

 Modern yeast (Brettanomyces) & bacteria identification and 
quantification with real-time PCR 
Martin Mehl (R-Biopharm AG) 

  
 

Circuitos interlaboratoriais de análise sensorial: 
SENSORIAL/AROMA/PROVA-ALABE 
ALABE 

 Circuito interlaboratorial de análise físico-química:  
CIVP-ALABE 
ALABE 

   

15:45 Debate  15:45 Debate 
16:00 Coffee Break / Visitas a expositores e demonstrações  16:00 Coffee Break / Visitas a expositores e demonstrações 
16:30 Seguridad Alimentaria Aplicada a la Enología 

Mercè Boix (Biosystems) 
 16:30 Robótica para vinha de encosta, por Filipe Neves dos Santos 

(INESC TEC - Tecnologia e Ciência) 

 Avaliação do ciclo de vida da cadeia de abastecimento de um 
vinho: da viticultura à distribuição 
Belmira Neto (DEMM/FEUP) 

  Instrumentos de financiamentos do P2020 para a 
investigação colaborativa 
Pedro Coelho (SICC/FEUP) 

 Debate   Debate 
17:45 Encerramento dos trabalhos do 1.º dia  17:45 Sessão de encerramento. 

  

Parceria 
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Destinatários 

 
O ALABE ANALYTICS 2017 terá como público-alvo Enólogos, Investigadores e responsáveis pela gestão de laboratórios, especialistas 
em análise enológica e outros técnicos de laboratório, responsáveis pelo controlo da qualidade na indústria vitivinícola e na 
certificação de produtos vitivinícolas. 

 
Local de realização  
 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  
Rua Dr. Roberto Frias, s/n | 4200-465 Porto, Portugal  
 

Comissão de Organização 
 
Paulo Barros (ALABE), Arminda Alves (LEPABE-FEUP), José Luís 
Moreira (FEUP)

Como efetuar a inscrição 

Inscrição através de preenchimento de formulário:  
Inscreva-se aqui 

Pagamento  

Não deve proceder a qualquer pagamento até ter recebido a 
fatura da ALABE. 

Confirmação de inscrição e desistências 

Será efetuada por email, após concretização da inscrição.  
As desistências de inscrição de participante, até 8 dias antes do evento, não terão qualquer custo. Após esse prazo, não poderão ser 
consideradas, não havendo lugar a devolução de verbas recebidas.   
 
 

Grande patrocínio 

        

Patrocínio 

 

Media Partners 

 

 

 
  

http://www.alabe.pt/pt/eventos/analytics/inscricao.php
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Modalidades de presença 
Expositor 

Modalidade Equipamento Facilidades / Observações Preço 

Expositor A 

Stand no Coffee 
Lounge (3x2 m2), 1 
mesa, 2 cadeiras, 
alcatifa, ligação 
elétrica, possibilidade 
de roll-up da empresa 

Inscrições limitadas à capacidade do espaço. Tempo 
de intervenção em auditório (15 min). 2 acessos 
grátis como visitante. 1 lugar de estacionamento 
grátis, limitado à capacidade do parque (reserva por 
ordem de inscrição). 

Associados: 450 €/dia 
(+IVA) 
Outros: 540 €/dia (+IVA) 

Expositor B 

Stand no Corredor 
Panorâmico (3x2 m2), 
1 mesa, 2 cadeiras, 
alcatifa, ligação 
elétrica, possibilidade 
de roll-up da empresa 

Inscrições limitadas à capacidade do espaço. Tempo 
de intervenção em auditório (15 min). 2 acessos 
grátis como visitante. 1 lugar de estacionamento 
grátis, limitado à capacidade do parque (reserva por 
ordem de inscrição). 

Associados: 300 €/dia 
(+IVA) 
Outros: 480 €/dia (+IVA) 

Expositor + 
LAB 

Expositor A ou 
Expositor B 

Acresce espaço em laboratório para demonstração 
de equipamento. Responsabilidade: A Organização 
não se responsabiliza por qualquer roubo ou furto 
de equipamentos ou de pertences dos expositores 
durante o evento. A pedido, poderá ser 
disponibilizado espaço fechado para a guarda de 
equipamento. 

Associados: 100 €/dia/m 
linear de bancada (+IVA) 
Outros: 150 €/dia/m linear 
de bancada (+IVA) 

Tempo de 
exposição em 
auditório 

  

Intervenção em auditório, em frações de 15 
minutos. 
Nas modalidades Expositor A ou Expositor B pode 
ser reservado tempo complementar de intervenção 
em auditório (para além dos 15 minutos grátis) em 
frações de 15 minutos. 
É sempre necessária a marcação de hora e a 
indicação do título / Interveniente /Afiliação até 6 
de abril 2017. 

Associados: 70 € (+IVA) 
Outros: 90 € (+IVA) 

 
Participante 

 Tipo Condições Preço (isento de IVA) 

Associados da ALABE 
Documentação / Almoço(s) de trabalho e coffee break  / 
Certificado de participação / Possibilidade de inscrição por um 
dia ou dois dias. Inscrição válida para o dia de inscrição. 

Antes 06/04/2017: 1 dia = 50 €  
Antes 06/04/2017: 2 dias= 80 € 
Após  07/04/2017: 2 dias= 125 € 

Outros participantes Documentação / 2 Almoços de trabalho e 4 coffee break  / 
Certificado de participação. 

Antes 06/04/2017: 110 € (2 dias)  
Após  07/04/2017: 130 € (2 dias) 

Estudantes 

Documentação / Coffee break  / Certificado de participação 
/ Possibilidade de inscrição por um dia ou dois dias. Inscrição 
válida para o dia de inscrição. Poderá ser exigido 
comprovativo da condição de Estudante. 

Antes 06/04/2017: 2 dias= 35 €  
Após  07/04/2017:2 dias= 50 €  

 
Patrocínios 

Tipo Condições Preço 

Grande patrocínio Stand* no Coffee Lounge + Publicidade relevo + 4 inscrições 2 
dias 1500 € (+IVA)  

Patrocínio Stand* no corredor panorâmico (2 dias) + Publicidade + 2 
inscrições 2 dias 1150 € (+IVA) 

* Stand (3x2 m2), 1 mesa, 2 cadeiras, alcatifa, ligação elétrica, possibilidade de roll-up da empresa. 
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