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Conferência de Inovação e
Segurança Alimentar acontece em
abril

 24 janeiro 2020, sexta-feira  feiras-eventos (/noticias/seccao/feiras-eventos/)

No próximo dia 23 de abril irá realizar-se, na Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar, Politécnico de Leiria, a XI edição da CISA – Conferência de
Inovação e Segurança Alimentar (CISA’20).
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Desta forma, pretende-se reunir pro�ssionais do setor alimentar e intervenientes do
ensino superior para a disseminação do trabalho de investigação e a discussão de
temas relacionados com a segurança e inovação no setor agroalimentar, num evento
que espera reunir mais de 150 participantes.

A organização acredita que esta será mais uma excelente oportunidade para
promover a partilha de conhecimento e a interação entre todos os que integram a
�leira alimentar.

Mais informações no site do evento (https://cisa.ipleiria.pt/).
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