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Sócio da SPQ Não sócio SPQ 

Normal 350 € 400 € 

Estudantes 100 € 100 € 

Jantar de 

encerramento 
45 € 45 € 

Jantar de Encerramento (está incluído na inscrição normal) 

 
CONTACTOS 

XII Encontro de Química dos Alimentos  

Instituto Superior de Agronomia 

E-mail: 12eqa@chemistry.pt 

 

SPQ - Sociedade Portuguesa de Química 

Av. da República, 45 - 3º Esq. 

1050 - 187 Lisboa 

Telefone: (+351) 217 934 637 

DATAS IMPORTANTES 

Submissão de Resumos 15 de Abril de 2014 

Aceitação de resumos 31 de Maio de 2014 

Agravamento de tarifas 15 de Julho de 2014 

 

TARIFAS 

O tema para o XII encontro será: Composição Química, Estrutura e 

Funcionalidade: a ponte entre alimentos novos e tradicionais. Trata-se de 

uma temática transversal a diversas áreas da ciência e engenharia de 

alimentos e da nutrição, que pretende enquadrar os contributos dos 

investigadores nacionais e alcançar um significativo nível de 

internacionalização. O evento conta já com a confirmação de conferências 

plenárias de investigadores internacionais (Universidade de Cork, INRA e 

Universidade Politécnica de Valência), bem como com a apresentação de 

um conjunto alargado de key Notes proferidas por investigadores dos 

principais grupos que trabalham nesta área, a nível nacional.  

 

Será dado um especial destaque à interação com a Indústria, destinando-se 

a tarde do dia 11 para a realização de um workshop prático, que incluirá 

uma mostra das inovações das empresas convidadas Innovative Food 

Fair e partilha de ideias num ambiente informal e criativo. Será um momento 

privilegiado para estreitar relações entre a indústria e os investigadores, 

mas será também um espaço aberto à interação dos estudantes com as 

principais empresas nacionais do setor alimentar que estarão presentes.  

COMPOSITION AND FUNCTIONALITY 

1. Stabilization, protection and delivery of bioactives 

2. Design of innovative packaging 

3. Food formulation and processing 

4. Food Safety 

 

INTERACTION WITH THE INDUSTRY 

5. Design of Innovative healthy Foods 

6. Product development for the Industry 

 

NUTRITION CHEMISTRY AND STRUCTURE 

7. Nutritional balance and Novel Foods 

8. Food Structure 

9. Chemometrical models 

10. Combined Techniques: Rheology and Physical Properties 

 

Mais informações: http://12eqa.eventos.chemistry.pt/ 
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