
Segundo infowine.forum realiza-se nos dias 26 e 27 de Maio 

  

Últimos avanços na fileira vitivinícola em discussão em Vila Real 

  

Nos próximos dias 26 e 27 de Maio, a cidade de Vila Real vai voltar a ser palco de um dos mais 

importantes eventos vínicos que se realizam em Portugal, o infowine.forum. O primeiro encontro 

realizou-se em 2008 e permitiu a cerca de 400 pessoas de instituições científicas, empresas, 

produtores e outros membros da fileira vitivinícola de vários países conhecer e discutir os últimos 

avanços na área da vinha e do vinho. 
  

A edição deste ano mantém o objectivo de valorizar a investigação, pública e privada, salientando a 

sua função geradora de inovação e abertura ao serviço do sector vitivinícola, e irá privilegiar as 

temáticas “Go Green”, “Go Tech” e “Go Market”, que de forma abrangente incluirão as preocupações 

actuais do sector, nomeadamente a sustentabilidade das práticas vitícolas, o respeito pelo ambiente, a 

utilização nesse contexto de todas as ferramentas tecnológicas e a sedução do consumidor. 
  

À semelhança do primeiro infowine.forum, vão estar presentes vários especialistas de renome mundial 

nas várias áreas do sector vitivinícola, como são os casos de Peter Godden (investigador do Australian 

Wine Research Institute em Adelaide, Austrália), César Ferreira (investigador na Escola Superior de 

Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa, do Porto), Stefano Poni (Professor associado de 

Viticultura na Università Cattolica del Sacro Cuore, em Piacenza, Itália) e Jamie Goode (escritor 

freelancer da área dos vinhos e colunista do jornal britânico The Sunday Express). Em 2008, Goode foi 

eleito o jornalista do ano pela Association of Portuguese Wine Importers (APWI), tendo, por via disso, 

sido convidado pela Viniportugal a escolher os 50 melhores vinhos portugueses desse ano.  
  

O infowine.forum 2010 é organizado pela VINIDEAs, empresa líder na formação para quadros 

técnicos médios e superiores no sector vitivinícola em Portugal e sócia da rede internacional 

VinideaNet, sendo responsável pela edição em língua portuguesa da revista técnica pela internet 

INFOWINE ( www.infowine.com). Esta revista é editada em 6 idiomas, sendo a revista técnica na 

área dos vinhos mais lida do mundo, com aproximadamente 60.000 leitores.  
  

O objectivo do infowine.forum cruza-se, assim, com o objectivo de sempre da VINIDEAs: aproximar 

todos os membros da fileira do vinho, contribuindo para dar dinamismo ao sector através da 

reafirmação de que todos os parceiros têm deveres e responsabilidades. Ou seja, as instituições 

científicas devem comunicar com as empresas e as empresas devem aproveitar este fluxo de 

conhecimento colocando-o na perspectiva do utilizador e remetendo um feed-back que permita novo 

salto evolutivo.  
  

O infoWine.forum 2010 estará integrado num programa mais vasto, que juntará durante uma semana 

profissionais e actividades ligadas ao turismo e promoção de vinhos, debaixo da designação Wine 

Affairs – Fórum Global e que promete gerar um maior fluxo de visitantes e animação para a região do 

Douro. 

 

http://www.infowine.com/

