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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 e promoverem os seus serviços 
junto de clientes.  

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 brevemente.  

Destinatários 

O ALABE ANALYTICS 2017 interessa especialmente a Enólogos, Investigadores e responsáveis pela gestão de 
laboratórios, especialistas em análise enológica e outros técnicos de laboratório, a 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)  

Secretariado do ALABE ANALYTICS 2017  

ALABE 
Rua de Ferreira Borges, 27 
4050-253 PORTO – Portugal 
Correio Eletrónico: eventos@alabe.pt 

 

Parceria: 

mailto:eventos@alabe.pt
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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 27 de fevereiro 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 31/3/2017: 1 dia = 50 €  
Antes 31/3/2017: 2 dias= 80 € 
Após  01/4/2017: 2 dias= 125 € 

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

Antes 31/3/2017: 110 € (2 dias)  
Após  01/4/2017: 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 31/3/2017: 2 dias= 35 €  
Após  01/4/2017: 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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Como efetuar a inscrição 

Inscrição através de preenchimento de formulário em: 
http://www.alabe.pt/pt/eventos/analytics/inscricao.php 

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.  
A inscrição como expositor deverá ser sinalizada com 30 % do valor até 24 de março 2017. Os restantes 70% 
deverão ser pagos até 21 de abril 2017. 

 

http://www.alabe.pt/pt/eventos/analytics/inscricao.php

