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Programa Científico

O programa científico incluirá sessões plenárias, 
comunicações orais e em painel, em torno das seguin-
tes áreas temáticas: 
• Alimentos funcionais e nutracêuticos
• Inovação e alimentos tradicionais
• Qualidade, nutrição e comportamento do consu-

midor
• Segurança, rastreabilidade e autenticidade 
• Tecnologias de processamento e conservação

Comunicações

A submissão de resumos deve ser efectuada exclusi-
vamente através do Web Site do Encontro indicando o 
tipo de comunicação preferido (oral ou em painel, não 
vinculativo) e a área temática do programa em que 
melhor se enquadra o trabalho.
Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica 
e os autores serão posteriormente informados acerca 
da aceitação e do tipo de comunicação.
As Sessões Plenárias terão duração de 45 minutos e 
as Comunicações Orais a duração de 15 minutos.
Informações mais detalhadas sobre instruções para 
preparação dos resumos, bem como dos manuscritos 
destinados às actas, serão fornecidas no Web Site do 
Encontro.

Introdução

O Instituto Politécnico de Bragança organiza, em 
colaboração com a Divisão de Química dos Alimentos 
da Sociedade Portuguesa de Química, o 11º Encontro 
de Química dos Alimentos.  
Estes encontros têm vindo a ser realizados desde 
1993 com frequência bienal e constituem já uma 
referência no domínio da Química e da Ciência dos 
Alimentos em Portugal. O 11º Encontro de Química 
dos Alimentos irá realizar-se em Bragança de 16 a 19 
de Setembro de 2012, com o Tema “Qualidade dos 
Alimentos: Novos desafios”.
Este Encontro pretende proporcionar aos investigado-
res, académicos e profissionais da área da química 
dos alimentos, controlo de qualidade, segurança 
alimentar, nutrição, dietética e indústrias alimentares, 
oportunidade para apresentar e trocar ideias e experi-
ências.

Objectivos

Os Encontros de Química dos Alimentos têm como 
principal objectivo reunir os profissionais do meio 
académico e industrial, e da sociedade em geral, de 
forma a estimular a investigação e o debate crítico em 
áreas de interesse comum.
Pretendem ainda compartilhar e discutir os desenvol-
vimentos mais recentes da investigação na área da 
Química Alimentar e da Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, com ênfase em novas ideias e abordagens 
inovadoras para a saúde, qualidade e segurança 
alimentar.

Datas importantes

Submissão de resumos: até 30 de abril de 2012
Comunicação da
aceitação do trabalho: 1 de junho de 2012
Submissão de actas: até 15 de julho de 2012
Língua oficial do encontro: A língua oficial do encontro 
será o Português, sendo contudo admitida a submis-
são de resumos e actas em inglês. 
Web Site: poderá encontrar informações adicionais 
sobre o 11º Encontro de Química dos Alimentos em 
www.spq.pt/eventos/11eqa.
Alojamento: Informações sobre reservas de aloja-
mento e hotéis que oferecerão preços reduzidos aos 
participantes serão fornecidas brevemente no Web--
site do Encontro. 
Inscrição:

Sócios da SPQ ................................................ 200€
Não Sócios SPQ ............................................. 300€

Estudantes
Licenciatura ...................................................  100€
Pós-graduação (mestrandos e doutorandos).......  150€

A inscrição deverá ser formalizada através do Web site 
do Encontro (www.spq.pt/eventos/11eqa).
Pagamento da inscrição:
Cheque emitido à ordem da SPQ
ou
Transferência bancária com referência 11EQA
(NIB: 0033 0000 4534 5670 6780 5).
O comprovativo do pagamento deverá ser enviado 
para o Secretariado do Encontro.
Inscrições recebidas após 15 de julho serão acresci-
das de 50%.
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