2014 - 2º SEMESTRE

Segurança Alimentar: educar para prevenir
Programa provisório
data: 30 de setembro de 2014

Enquadramento:

Objetivos:

Destinatários:

Programa

local: INSA, IP, Lisboa

A gestão da segurança alimentar visa o consumo de alimentos seguros e inclui o controlo de
perigos e riscos microbiológicos ao longo da cadeia alimentar, incluindo na sua etapa final, o
consumidor. A investigação, feita pelo INSA, das toxinfeções alimentares ocorridas nos
últimos anos em Portugal, indica quais as más práticas dos consumidores que mais
contribuem para a sua ocorrência
O simpósio visa sensibilizar para as boas práticas de higiene e confeção de alimentos, com
objetivo de prevenir e evitar a ocorrência de toxinfeções alimentares em casa
Operadores do setor alimentar, membros PortFIR, laboratórios, profissionais da Saúde e da
Educação.
09:00 | Receção e entrega de documentação.
10:00 | Abertura.
10:15 | Segurança alimentar: uma missão conjunta. Margarida Saraiva (INSA)
10:40 | Controlo na cadeia alimentar. (a confirmar) (DGAV)
11:05 | O Alimento na investigação de toxinfeções alimentares. Cristina B. Correia (INSA)
11:25 | Intervalo
11:45 | O Doente na investigação de toxinfeções alimentares. Jorge Machado (INSA)
12:20 | A visão da saúde Pública. Maria João Martins (ACES Lisboa)
13:00 | Almoço
14:00 | Boas práticas em casa. Conceição Bonito (INSA)
14:35 | A Escola e a Educação para a Saúde. Rui Lima (DGE)
15:00 | Defesa do consumidor. (a confirmar)
16:25 | Benefícios da partilha de informação. Sílvia Viegas (INSA)
16:50 | Debate e encerramento.

duração: 7 horas

inscrição:
no valor de €50 (cinquenta euros); €20 para estudantes e membros de
entidades com contrato de prestação de serviços com o INSA/DAN; 30e para
membros dos Grupos de Trabalho PortFIR.
O pagamento é efetuado entre 09 e 16 de setembro por transferência
bancária (NIB 0781 0112 00000004045 61). A inscrição será confirmada pelo
INSA forma + após receção do comprovativo da transferência, até ao dia 16 de
setembro. As desistências devem ser comunicadas ao INSA com uma
antecedência mínima de 5 dias úteis em relação à data do início do evento,
para que se possa proceder ao preenchimento das vagas e à devolução do
pagamento.

Inscrições

http://formext.insa.pt

data limite de inscrição:
16 de setembro

Informações
tel: 217 508 133/42
fax: 217 508 132
formamais@insa.min-saude.pt;

