
“Estratégias para a qualidade e segurança de produtos cárneos 
transformados garantindo a redução de compostos com potencial 
carcinogénico”

WEBINAR
L I S B O A

03 DEZ’21  
(14:00 - 17:00)

 
A Faculdade de Medicina Veterinária e restantes parceiros do projeto “Estratégias para a qualidade 
e segurança de produtos cárneos transformados garantindo a redução de compostos com 
potencial carcinogénico” Grupo Operacional ID 77 Segurança & Qualidade dos Produtos Cárneos 
Transformados PDR2020-1.0.1-FEADER-031359, organizam no dia 3 de dezembro, entre as 14h00 
e as 17h00 (hora de Lisboa), um webinar para divulgação dos principais resultados alcançados. 
O evento conta com a participação de todos os parceiros envolvidos e do investigador Paulo 
Munekata do Centro Tecnológico da Carne em Ourense, Espanha.

Este webinar focar-se-á nos principais resultados gerados pelo trabalho desenvolvido por este 
grupo operacional e sua divulgação para as empresas do setor e consumidores. Pretende-se ainda 
fazer um debate com diferentes parceiros e outras empresas do setor industrial agroalimentar 
abordando constrangimentos associados à substituição de nitritos nos produtos cárneos curados. 

As inscrições encontram-se abertas AQUI até ao dia 2 de dezembro de 2021.

 
 
PARCEIROS

https://forms.gle/s9KoDj8q6Lh5Zdkw6


PROGRAMA 
14:00 ABERTURA DA PLATAFORMA

14:15 Sessão de Boas Vindas

14:20 ABERTURA
Apresentação do GO 77 e dos Objetivos do Projeto SAFEMEATPROD

14:30 Redução de nitrito nos produtos cárneos
Paulo Eduardo Munekata (Centro Tecnológico da Carne (CTC) em Ourense / Espanha)

15:00 Avaliação de fabrico de produtos tradicionais nas pequenas empresa
Luís Patarata (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)

15:20 Comunidade microbiana em produtos cárneos com redução de nitrito
Paula Teixeira (Universidade Católica Portuguesa, Escola Superior de Biotecnologia)

15:40 Otimização das condições de fumagem para redução de perigos químicos
Miguel Elias (Universidade de Évora)

16:00 Eficácia de processos de conservação emergentes em produtos cárneos curados
Maria João Fraqueza (Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa)

16:20 DEBATE
Constrangimentos na redução de nitrito em produtos tradicionais
Perspetiva dos parceiros do setor económico agroalimentar
Moderador: Luís Patarata (UTAD)
Participantes: Fumeinor  |  Irmãos Monteiros  |  Paladares  |  Capolid  |  
Ancsub - Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara  |  APIC

16:55 ENCERRAMENTO DO WEBINAR


