
 

 
Iniciativa anual junta na ESTM mais de 150 participantes da academia e do setor alimentar 

Politécnico de Leiria debate atuais desafios da inovação 

e segurança alimentar em conferência 
 

A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria dinamiza no próximo dia 

23 de maio a CISA – Conferência de Inovação e Segurança Alimentar, onde debate os atuais desafios do 

setor alimentar e da segurança. A iniciativa, que já vai na décima edição, reúne mais de 150 participantes 

da área académica e profissionais da área alimentar nacional, e «cremos que esta será uma excelente 

oportunidade para promover a partilha de conhecimento e a interação entre todos os que integram o setor 

alimentar», sublinha Rui Ganhão, docente da ESTM do Politécnico de Leiria e membro da comissão 

organizadora da CISA. 

«As empresas do setor alimentar e a comunidade científica têm como principais desafios a melhoria 

constante da segurança alimentar, da qualidade dos alimentos, e da criação de novos alimentos, visando 

garantir simultaneamente a saúde e o bem-estar dos consumidores», destaca Rui Ganhão. «A segurança e 

inovação alimentar impõem, por isso, uma aproximação integrada e responsável, que se estende da 

produção ao consumidor, de modo coerente, efetivo e dinâmico», acrescenta o docente. 

No período da manhã, o programa da conferência é dedicado às temáticas relacionadas ao setor 

agroalimentar, nomeadamente com a discussão de casos práticos de fraude e terrorismo na indústria 

alimentar, o impacto do controlo da ASAE nas indústrias agroalimentares, as estratégias de mitigação dos 

contaminantes dos alimentos, os novos desafios alimentares com a redução do açúcar e da gordura na 

pastelaria, e a inovação da cadeia de valor agroalimentar. 

A partir das 15h30 serão apresentados exemplos de projetos na área da alimentação e do pescado, bem 

como será analisada a segurança alimentar na Delta Cafés. A conferência termina com a atribuição de 

prémios para os melhores pósteres, e a realização de uma grelhada sustentável, um momento de 

degustação e de networking entre os participantes. 

«A indústria alimentar tem a responsabilidade de continuar a gerar crescimento e empregos, e para 

enfrentar este desafio, é necessário formar e interagir com novos técnicos alimentares com formação 

específica e diferenciada, de modo a tornar ainda mais atraente este setor», salienta Rui Ganhão. «A nossa 

Escola está inserida numa região com forte componente empresarial no setor e temos apostado bastante na 

área alimentar quanto à oferta formativa, sendo exemplo a recente formação da licenciatura em Engenharia 

Alimentar, em parceria entre os Politécnicos de Leiria, de Viana do Castelo e Bragança», remata o docente. 

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a 10.ª edição da CISA, que se realiza no dia 23 de maio, 

quinta-feira, a partir das 9h30, no auditório da ESTM, em Peniche. Contamos com a vossa presença! 

Leiria, 14 de maio de 2019 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 

Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 
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