Realiza-se no próximo dia 26 de novembro de 2014 em Lisboa, o 1º Simpósio Nacional
“Promoção de uma Alimentação Saudável e Segura – Alimentação Infantil &
Contaminantes Químicos”.
Esta iniciativa conta com o apoio do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,
IP (INSA) e insere-se no âmbito do projecto MycoMix PTDC/DTP-FTO/0417/2012
financiado através de fundos nacionais pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT).
Considerando as orientações do Programa Nacional para a Promoção de uma
Alimentação Saudável (PNPAS) da Direcção Geral da Saúde (DGS) torna-se importante
também avaliar a segurança dos alimentos consumidos pelos portugueses. Face à
vulnerabilidade específica da população infantil, considera-se da maior pertinência
abordar as questões relacionadas com a presença de contaminantes químicos nos
alimentos e o seu potencial impacto na saúde pública.
Neste Simpósio, serão abordadas questões relacionadas com a biodisponibilidade,
toxicidade, ocorrência e avaliação da exposição dos contaminantes químicos nos
alimentos, apresentando como case-study as micotoxinas. Estes compostos são
metabolitos produzidos por fungos cuja ingestão, inalação ou contato dérmico pode
provocar o aparecimento de doenças e morte nos seres humanos e animais, pelo que
será apresentado enquanto exemplo transponível para qualquer contaminante
químico.
Neste âmbito, será ainda apresentado pela primeira vez o livro “Alterações do Estado
de Saúde Associadas à Alimentação: Contaminação Química - Micotoxinas” que aborda
as questões atuais consideradas mais relevantes no domínio das micotoxinas e suas
implicações na saúde humana.
Esta iniciativa destina-se a profissionais da saúde e da área da segurança alimentar,
laboratórios, comunidades académica e científica, indústria alimentar e da
distribuição, bem como todos os interessados na relevância desta temática.
Local e Data:
Local a designar, Lisboa
Dia 26 de Novembro de 2014, entre as 9h00 e as 18h00
Inscrições:
€50; €30 para estudantes, elementos de entidades com contrato de prestação de
serviços com o DAN/INSA e para membros dos Grupos de Trabalho PortFIR.
A entrada é limitada à capacidade da sala (100 pessoas).

1º SIMPÓSIO NACIONAL
Promoção de uma Alimentação Saudável e Segura
Alimentação infantil e Contaminantes químicos
Data: 26 de novembro de 2014
Local: Auditório
3, Fundação Calouste Gulbenkian
Local a designar

Programa provisório
09h00

09h30

Receção

09h30

10h00

Sessão de abertura

10h00

10h30

Alimentação infantil: uma alimentação saudável?

SEAMS (a confirmar),
CD INSA
Dr. Pedro Graça, DGS
(a confirmar)

10h30

11h00

Contaminantes & Alimentação Infantil: o contributo do Projecto
MycoMix

11h00

11h30

Pausa
Coffee-break

11h30

11h50

Método harmonizado de digestão in vitro: uma ferramenta para
o estudo da bioacessibilidade de contaminantes alimentares

Ricardo Assunção, INSA

11h50

12h10

Genotoxicidade de micotoxinas e potenciais implicações para a saúde

Maria João Silva, INSA

12h10

12h30

Efeito tóxico combinado de micotoxinas: ocratoxina A e aflatoxina M1

Ana Tavares, INSA

12h30

14h00

Almoço livre

13h45

14h00

Apresentação do livro “Alterações do Estado de Saúde Associadas à
Alimentação: Contaminação Química – Micotoxinas”

MACalhau, INSA
Carlos Dias, INSA

14h00

14h20

Determinação e ocorrência de micotoxinas em alimentação
infantil

Carla Martins, INSA

14h20

14h40

Consumo alimentar infantil: o contributo da OPEN Platform for Clinical
Nutrition

Elsa Vasco, INSA

14h40

15h00

Aplicação de um diário alimentar na USF Cidadela Cascais

Sónia Leal, USFCC

15h00

15h30

Pausa
Coffee-break

15h30

15h50

Avaliação da exposição das crianças portuguesas a micotoxinas

Teresa Borges, DGS

15h50

16h10

Aplicação de uma ferramenta de análise probabilística de risco

Baltazar Nunes, INSA

16h10

17h30

Forum de Debate: Promoção de uma alimentação infantil saudável e
segura em Portugal

Deco, CD INSA, DGS,
ANID, DGAV

Moderação por jornalista (a confirmar)

(palestrantes a confirmar)

Paula Alvito, INSA

Este Simpósio insere-se no âmbito do projecto MycoMix PTDC/DTP-FTO/0417/2012, financiado através de fundos nacionais pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
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Ficha de Inscrição
1º SIMPÓSIO NACIONAL
Promoção de uma Alimentação Saudável e Segura – Alimentação Infantil & Contaminantes Químicos
26 de Novembro de 2014
Lisboa

Preencher com letra legível. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
I – Dados pessoais
Nome completo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Morada: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Código Postal: ……………………………………………….. Localidade: ………………………………………………………………………….
Data de nascimento: ………………….. Naturalidade: ………………………………….. Nacionalidade: …………………………………………..
Bilhete de Identidade nº: ………………………… Data de emissão: ……………………… Arquivo: ……………………………………………….
Cartão de Cidadão nº: ………………………………… Data de validade: …………………………………………………………………………………..
Outro documento de identificação (passaporte, etc): ……………………..Nº: ………………………. Validade: ……………………………
Telemóvel: …………………………………. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………

II – Dados profissionais
Nome da Instituição/Empresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Morada: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cargo: …………………………………………………… Serviço (Setor, Departamento): …………………………………………………………………..

III – Pagamento (assinalar apenas uma resposta)
€50 (cinquenta euros)
€30 (trinta euros) para estudantes – anexar comprovativo (cartão de estudante ou outro documento) a esta ficha
€30 (trinta euros) para elementos de empresas com contrato de prestação de serviços com o DAN/INSA.
Nome da Empresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
€30 (trinta euros) para membro do Grupo de Trabalho PortFIR. Nome da Empresa: ………………………………………………

IV – Dados para emissão de fatura
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIF: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Morada: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Código Postal: …………………………………… Localidade: ………………………………………………………………………………………………………

INFORMAÇÕES
A inscrição só é válida após pagamento que deve ser feito por transferência bancária (NIB 0781 0112 00000004045 61). O comprovativo
do pagamento deverá ser enviado para comunicação@insa.min-saude.pt, juntamente com esta ficha de inscrição.
Não se aceitam inscrições nem pagamentos no dia do evento. As comunicações de desistência devem ser enviadas ao INSA, IP com uma
antecedência mínima de 5 dias úteis em relação à data do início do evento. Findo esse prazo não há lugar a devoluções.

