1. Introdução
O infowine.forum tem como objetivo valorizar a investigação, pública e privada, salientando a sua função geradora de
inovação e abertura ao serviço do setor vitivinícola. Para tal conta com a presença de diversos “experts” de renome
mundial nas várias áreas do setor vitivinícola. Congresso de caráter técnico-científico aberto ao público mediante
inscrição proporciona ao setor empresarial um contacto com os profissionais da fileira e possibilita a apresentação e
valorização do trabalho realizado na área da Investigação e Desenvolvimento.
Assim, o infowine.forum será palco para apresentação oral e visual de trabalhos de investigação, enquadrados nas
temáticas do evento, realizados nos últimos dois anos.
O período de receção de abstracts decorre até ao próximo dia 06 de abril, sendo que todos os interessados deverão
efetuar o seu registo até ao dia 30 de março, através do e-mail vinideas@vinideas.pt
2. Candidatos
2.1. Os Abstracts podem ser submetidos por autores,
caso pertençam a Institutos de Investigação, Universidades e Centros Experimentais ou empresas do setor
vitivinícola.
2.2. A candidatura realizada por Institutos de Investigação, Universidades ou Centros Experimentais é gratuita. A candidatura realizada por empresas terá um
custo de 400€.
3. Abstracts
3.1. Os Abstracts a submeter devem cumprir os
seguintes requisitos:
O conteúdo a desenvolver nos abstracts deverá estar
em consonância com os três grandes temas do infowine.forum: on the ground, in the wine, out of the bottle.
É condição fundamental que o abstract não tenha sido
ainda apresentado noutro local ou tenha sido apresentado durante o ano de 2011.
3.2. Os Abstracts serão incluídos no livro de atas entregue a todos os participantes do infowine.forum
2012;
4. Responsabilidade pelo conteúdo do Abstract
4.1. Os candidatos são responsáveis por toda a informação e conteúdos que disponibilizem no Abstract.
5. Apresentação de candidaturas
5.1. As candidaturas deverão ser submetidas através
do seguinte endereço de e-mail: vinideas@vinideas.pt,
enviando o respetivo registo de participação disponível
em: infowineforum.com.

Informação relativa ao Abstract:
- Título do Abstract;
- É importante mencionar a hipótese, a intenção ou o
propósito da investigação, o plano teórico ou experimental utilizado e conclusões importantes.
- Deve ser utilizado o tipo de letra Calibri, com o tamanho de letra 10 e espaçamento entre linhas de 1,15. O
texto não pode exceder as 300 palavras.
- Bibliografia científica de acordo com as normas internacionalmente convencionadas para o efeito;
- Devem ser apresentados em Português e em Inglês.
5.2. As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 30
de Março de 2012.
5.3. A VINIDEAs não se responsabiliza pelo possível extravio e não receção de Abstracts causados nomeadamente por interrupções ou falhas de rede, de envio de
candidaturas ou do e-mail do(s) candidato(s).
5.4. Os e-mails dos candidatos devem estar ativos e atualizados durante todo o período desta iniciativa.
6. Seleção das candidaturas
6.1. A VINIDEAs terá as seguintes competências:
Receção das candidaturas;
Verificação da conformidade das candidaturas;
Comunicação de informação aos candidatos relacionada com a iniciativa.
Decidir data, local e número de abstracts selecionados
para apresentação oral.
6.2. Caso a VINIDEAs verifique que existem candidaturas que incumprem o “ Call for Abstracts”, poderá, à
sua escolha, optar por recusar liminarmente o Abstract
ou solicitar ao(s) candidato(s) a correção das desconformidades no prazo e nas condições comunicadas por
aquela.

7. Avaliação dos Abstracts
7.1. Os Abstracts serão avaliados por uma Comissão de Avaliação constituída por:
- António Sérgio Curvelo Garcia | INIA- CTV – Área de especialização: Química Analítica aplicada à Enologia;
- Arlete Mendes Faia | UTAD - Área de especialização: Microbiologia, Bioquímica das fermentações, Fisiologia microbiana, Enologia;
- Jorge Queiroz | FCUP – Área de especialização: Viticultura;
- Jorge Ricardo da Silva | ISA – Área de especialização: Enologia;
- Maria João Cabrita | EU – Área de especialização: Enologia;
- Tim Hogg | ESB-UCP – Área de especialização: Ciência e tecnologia do vinho, microbiologia do vinho e a composição
aromática do vinho;
- Vicente Sousa Seixas | UTAD - Área de especialização: Hidráulica Agrícola;
- Victor de Freitas | FCUP – Área de especialização: Bioquímica.

7.2. A Comissão de Avaliação selecionará os Abstracts
de acordo com os seguintes critérios:
- Conteúdo do Abstract;
- Qualidade;
- Relevância/aplicabilidade prática.
7.3. As decisões da Comissão de Avaliação são tomadas por maioria absoluta de votos e são soberanas e
irrevogáveis, não existindo qualquer tipo de recurso.
7.4. A Comissão de Avaliação reserva o direito de solici-

tar informações e/ou esclarecimentos ao(s) candidato(s)
ou seus representantes, consoante o caso, sobre o conteúdo dos Abstracts, se assim entender conveniente à
boa avaliação dos mesmos.
7.5. O número de trabalhos a selecionar será definido
em consonância com o programa do evento.
7.6. A Comissão de Avaliação reserva o direito de não
selecionar qualquer Abstract se nenhum satisfizer os
requisitos de qualidade pretendidos.

