
14-15 Maio, 2019
Auditório e Centro de Congressos Víctor Villegas
(Prédio anexo ao auditório).

Av. Primero Mayo, s/n 

#foodbrokerage2019

Jornadas de Transferência de 
Tecnologia na Alimentação

Organizado por



Jornadas de Transferência de Tecnologia na Alimentação

INTRODUÇÃO

A IX Edição das Jornadas de 
Transferência de Tecnologia 
Internacional na Alimentação, 
“MURCIA FOOD BROKERAGE 
EVENT 2019”, é um evento de 
âmbito internacional onde se 
reunirão as últimas novidades em 
matéria de Tecnologia Alimentar e 
a procura de sócios para projetos 
H2020, e igualmente onde 
empresas de diferentes países irão 
manter reuniões bilaterais para 
estabelecer acordos de 
cooperação tecnológica 
relacionados com as últimas 
inovações no seu setor. 

EVENTOS PARALELOS

De forma paralela às jornadas 
realizar-se-á o “IX Simposium 
Internacional sobre Tecnologia 
Alimentar”, um encontro no qual 
terão lugar conferências e 
apresentações das últimas 
novidades do setor.

ORGANIZAÇAO

O Murcia Food Brokerage Event, 
é organizado pelo Instituto de 
Fomento da Região de Múrcia. É 
uma iniciativa do Centro Empresa 
Europa SEIMED Murcia, membro 
da Enterprise Europe Network 
(EEN) �nanciada pela Comissão 
Europeia.
 
Além disso, colaboram o Centro 
Tecnológico Nacional da 
Conservação e Alimentação e o 
Instituto Tecnológico 
Agroalimentar (AINIA). 
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areas tematicas

Desenho higiénico de instalações e segurança 
alimentar

Alérgenos
Autenticação de alimentos, sistemas rápidos 
de controlo, etc. 

Biotecnologia
Biossensores

   Novos Alimentos (probióticos, funcionais....)

Tecnologia de conservação. Embalagens 
ativas e inteligentes

Gases em estado supercríticos
Embalagens ativas e novas embalagens, 
outras.

Automatização e controlo de processos 
Monitorização de um processo, sensores, 
comunicação, robótica...

Economia Circular
Minimização de perdas pós-colheita
Ciclo de vida
Aproveitamento de subprodutos incluindo a 
água, etc.
Eco desenho,
Outros temas de interesse para o setor 
agroalimentar

participantes

A participação está aberta a empresas, 
universidades, centros tecnológicos, institutos de 
investigação, que ofereçam ou procuram 
tecnologias alimentares avançadas e inovadoras.

datas limite

Registo e recolha de per�s de oferta e 
procura tecnológicas : 
3 de maio de 2019

Requerimento de entrevistas bilaterais:
Desde 1 março até 7 de maio de 2019

namorar

14 - 15 de maio de 2019.

local de celebração
Auditório e Centro de Congressos 
Víctor Villegas
(Prédio anexo ao auditório).
Av. Primero Mayo, s/n.
30007 Murcia (ESPANHA)

informaçao

Instituto de Fomento da Região de 
Múrcia (INFO)

Victoria Diaz 
mail to: Victoria.Diaz@info.carm.es
Tel. +34 968 35 78 49
      +34 968 36 28 00

registe-se em

https://murciafood2019.b2match.io/ 
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