
 

 
 
 

FOOD I&DT  
 

ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTO 
 

27 – 30 MARÇO 2011 

 

A Alimentaria & Horexpo Lisboa – Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e 

Tecnologia para a Indústria Alimentar, trata-se do maior evento a nível de negócios e 

contactos em Portugal nos sectores da Alimentação, Distribuição e Hotelaria. A Alimentaria 

& Horexpo Lisboa posiciona-se estrategicamente como plataforma de negócios entre a 

Europa, África e América do Sul. Para além de cobrir todo o mercado português, é uma 

ponte natural para o comércio da indústria alimentar com os países de influência portuguesa 

– Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique – totalizando mais de 200 milhões de potenciais 

consumidores. 

A Organização da Alimentaria & Horexpo 2011 decidiu incluir o espaço FOOD I&DT no 

certame, um espaço dedicado a inovações que resultem de projectos de I&DT provenientes 

de Entidades do Sistema Científico e Tecnológico (ESCT) ou de empresas em parceria com 

Entidades do Sistema Científico e Tecnológico. Os projectos serão seleccionados de acordo 

com três critérios: possuírem um grau de inovação que os diferencie a nível nacional e 

internacional, terem um elevado potencial de utilização comercial e terem como parceiros 

de desenvolvimento pelo menos uma ESCT. Os projectos que forem seleccionados para 

estarem presentes no certame serão automaticamente candidatos ao Concurso FOOD I&DT. 

O presente Regulamento define detalhadamente os critérios de selecção de projectos para 

estarem presentes no espaço FOOD I&DT e, consequentemente, no Concurso FOOD I&DT, bem 

como o prémio e as acções de divulgação que lhes estão associadas. 

 

 



 

1. Objectivo do Espaço Food I&DT e elegibilidade dos projectos 

O objectivo do espaço FOOD I&DT é seleccionar e divulgar projectos tecnológicos inovadores e 

com potencial de valorização comercial desenvolvidos por Entidades do Sistema Científico e 

Tecnológico (ESCT) ou por empresas em parceria com ESCT. Os projectos seleccionados 

estarão presentes no espaço FOOD I&DT da Alimentaria & Horexpo 2011 e serão enquadrados 

no Concurso FOOD I&DT. 

Serão apenas seleccionados projectos em áreas de aplicação que estejam directa ou 

indirectamente relacionadas com o sector alimentar, incluindo novos produtos, 

equipamentos, tecnologias, ou processos. Os projectos deverão apresentar resultados que 

mostrem diferenciação em termos de inovação e conhecimento tecnológico, bem como 

potencial de aplicação / comercialização / valorização económica a curto/médio prazo. 

Apenas serão enquadrados projectos desenvolvidos por ESCT, seja de forma autónoma ou 

em consórcio com empresas ou outras instituições. Cabe ao Comité de Selecção decidir 

sobre a aceitação de cada projecto no espaço FOOD I&DT. 

2. Periodicidade 

O espaço FOOD I&DT e o Concurso FOOD I&DT serão enquadrados na Alimentaria & Horexpo, 

pelo que terão uma periodicidade dependente da realização deste evento a nível nacional. 

3. Critérios de Avaliação 

A avaliação dos projectos terá em conta os seguintes critérios: 

• Excelência tecnológica / científica do projecto 

• Carácter distintivo do projecto e potenciais vantagens comparativas da(s) 

tecnologia(s) resultantes, relativamente às tecnologias concorrentes, actuais ou 

emergentes, em termos nacionais e/ou internacionais 

• Potencial de aplicação dos resultados do projecto em produtos, equipamentos, 

tecnologias, ou processos inovadores, bem como o seu impacto nas actividades 

a que se destinam 



 

• Potencial de comercialização e rentabilidade estimada do novo produto, 

equipamento, tecnologia, ou processo 

• Existência de propriedade industrial protegida ou com vista à protecção 

4. Apresentação de Candidaturas 

Os projectos candidatos deverão ser apresentados por uma ESCT - universidade, instituto 

politécnico, escola superior, centro de investigação, instituição de I&D, ou directamente 

pelo(s) inventor(es) responsável(eis) pelo seu desenvolvimento. Em projectos em consórcio 

com empresas, a candidatura deverá ser efectuada pela ESCT / investigadores das ESCT do 

consórcio. A candidatura deverá ser formalizada pelo envio do formulário electrónico de 

candidatura, ao qual se poderão juntar outras peças documentais que possam ajudar na 

avaliação. 

O período de candidatura ao espaço FOOD I&DT / Concurso FOOD I&DT, tem início a 1 de 

Janeiro de 2011 e termina no dia 1 de Fevereiro de 2011. 

Qualquer dúvida sobre o processo de candidatura, a elegibilidade dos projectos, a sua 

apresentação, os procedimentos de avaliação, ou quaisquer outras, poderão ser esclarecidas 

com a INOVISA – Rita Carvalho, através do telefone (+351) 213632495 ou do endereço de 

correio electrónico food.idt2011@gmail.com. 

5. Avaliação das candidaturas 

Após a aceitação das candidaturas submetidas, dependente da satisfação das condições de 

elegibilidade e de apresentação no prazo estabelecido, estas serão sujeitas a um processo de 

avaliação e selecção constituído por duas fases: 

 1ª Fase – Comité de Selecção – Espaço FOOD I&DT 

Serão seleccionados os projectos a estarem presentes no espaço FOOD I&DT na Alimentaria & 

Horexpo 2011. Neste espaço os projectos terão uma área de exposição e de demonstração 

onde poderão, de forma gratuita, apresentar ao público da Alimentaria & Horexpo o novo 

produto, equipamento, tecnologia, ou processo. 

O Comité de Selecção será composto por um representante de cada uma das ESCT e / ou 

outros parceiros de acordo com a lista em anexo. 

mailto:food.idt2011@gmail.com


 

Ao Comité de Selecção caberá a avaliação dos projectos submetidos através da análise dos 

ficheiros de candidatura. Cada elemento do Comité de Selecção avaliará cada um dos 

projectos segundo a grelha de critérios de avaliação especificados no ponto 3 do presente 

Regulamento. 

Ao Comité de Selecção caberá a decisão final sobre a passagem dos melhores projectos 

(num mínimo de 15 e num máximo de 20 projectos) que estarão presentes no espaço FOOD 

I&DT. Estes projectos passarão à fase seguinte, ficando automaticamente candidatados ao 

Concurso FOOD I&DT. O Comité de Selecção reserva-se o direito de não seleccionar o mínimo 

de 15 projectos se não existirem projectos com qualidade suficiente. Os membros do Comité 

de Selecção não avaliarão projectos das suas instituições, ou em que estejam directa ou 

indirectamente envolvidos. 

Das decisões do Comité de Selecção não cabe recurso. 

 2ª Fase - Júri – Concurso FOOD I&DT 

Os projectos seleccionados e presentes no espaço FOOD I&DT serão avaliados por um Júri, 

cuja composição será definida pelo Comité de Selecção.  

Ao Júri caberá a avaliação dos projectos presentes no espaço FOOD I&DT, tendo por base as 

fichas de candidatura e os pareceres do Comité de Selecção que levaram a cabo a selecção 

dos projectos na primeira fase, bom como a apresentação dos projectos no espaço FOOD I&DT 

no decorrer da Alimentaria & Horexpo 2011. 

Os membros do Júri não avaliarão projectos das suas instituições, ou em que estejam directa 

ou indirectamente envolvidos. 

Caso os membros do Júri não cheguem a acordo relativamente à classificação final a atribuir 

a um determinado projecto, proceder-se-á a votação nominal, tendo cada membro do Júri 

direito a um voto. O resultado será obtido através da média aritmética das classificações 

individuais. 

Após a discussão e avaliação individual de cada projecto, será estabelecida uma ordenação, 

devendo o Júri decidir a ordem a atribuir sempre que dois ou mais projectos obtenham 

classificação final igual. 

Da decisão final do Júri não cabe recurso. 



 

6. Prémios 

O Concurso FOOD I&DT distinguirá e premiará o melhor projecto de entre os projectos 

seleccionados e presentes no espaço FOOD I&DT da Alimentaria & Horexpo 2011. Não haverá 

lugar a qualquer prémio pecuniário. O prémio inclui: 

 Acompanhamento durante um ano por técnicos da Inovisa ou de outra entidade 

parceira do FOOD I&DT tendo em vista a protecção da propriedade industrial e 

preparação de um plano de negócios / valorização da tecnologia 

 Cedência gratuita de um espaço (9 m2) na INOVISA, ou de um espaço noutra 

incubadora de empresas, com um custo total equiparável, durante um ano 

 Divulgação em pelo menos três órgãos de comunicação nacionais, de entre os 

seguintes: Expresso, Sol, Público, Diário de Notícias, Diário Económico, Jornal de 

Negócios (artigo ou publicidade) 

 Um Apple iPad Wi-Fi + 3G 32GB (MC496) 

7. Comunicação dos Resultados 

A comunicação da decisão final dos projectos seleccionados pelo Comité de Selecção para 

estarem presentes no espaço FOOD I&DT da Alimentaria & Horexpo 2011 será realizada por 

correio electrónico, com confirmação de recepção. Esta divulgação será feita entre 4 e 7 de 

Fevereiro de 2011. 

A comunicação dos resultados do Concurso FOOD I&DT será realizada numa sessão pública de 

entrega de prémios, a qual se prevê que venha a ter lugar no dia 29 de Março de 2011, na 

Alimentaria & Horexpo 2011. 

8. Disposições Finais 

As entidades organizadoras do espaço FOOD I&DT e do Concurso FOOD I&DT, os membros do 

Comité de Selecção e os membros do Júri do concurso garantem a confidencialidade 

relativamente a toda a informação disponibilizada durante o processo de candidatura e 

avaliação dos projectos.  

http://www.fnac.pt/Apple-iPad-Wi-Fi-3G-32GB-MC496-Computador-Portatil-Tablet-PC/a335378?PID=25350


 

As entidades organizadoras do espaço FOOD I&DT e do Concurso FOOD I&DT reservam-se a 

possibilidade de modificar o presente Regulamento, devendo haver acordo prévio, por 

maioria, dos membros do Comité de Selecção. 

ANEXO: 

 

Lista do Comité de Selecção do FOOD I&DT: 

 

• Escola Superior Agrária de Beja  

• Escola Superior Agrária de Bragança  

• Escola Superior Agrária de Castelo Branco  

• Escola Superior Agrária de Coimbra 

• Escola Superior Agrária de Santarém  

• Escola Superior Agrária de Viseu  

• Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

• INRB 

• Instituto Politécnico de Leiria 

• Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

• Instituto Superior de Agronomia  

• Universidade do Algarve  

• Universidade de Évora 

• Universidade de Trás-os-Montes  

 


