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A 10ª Edição das Jornadas “Murcia Food Brokerage Event 2021” irá apresentar 
as mais recentes criações no campo da tecnologia alimentar, proporcionando uma 
excelente oportunidade a empresas de diferentes países europeus de manter 
reuniões bilaterais para estabelecer acordos de cooperação tecnológica 
relacionados com as últimas inovações no seu setor. 2021 é um ano muito especial. 
Infelizmente, devido às condições criadas pelo COVID-19, não poderemos 
organizar o evento brokerage 2021 ao vivo, mas pura e exclusivamente online. 
 
eventos paralelos 
 
No âmbito do “10.º Simpósio Internacional sobre Tecnologia Alimentar” terão lugar 
uma série de conferências e apresentações, onde serão apresentadas as mais 
recentes novidades do setor. 
 
organização
 
O Murcia FOOD Brokerage Event é gratuito e é organizado pelo Instituto de 
Fomento da Região de Múrcia (INFO). É uma iniciativa do Centro Empresa Europa 
SEIMED Múrcia, membro da Enterprise Europe Network (EEN) �nanciada pela 
Comissão Europeia.  
 
O Murcia Food Brokerage Event é organizado em colaboração com o Centro 
Tecnológico Nacional da Conservação e Alimentação.  
 
participantes: 
 
A participação está aberta a empresas, universidades, centros tecnológicos e 
institutos de investigação de toda a Europa, que ofereçam ou procurem tecnologias 
alimentares avançadas e inovadoras. 
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áreas temáticas
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, eco desenho, outras.

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

Economia Circular
 Minimização de perdas pós-colheita
 Ciclo de vida
 Reutilização de subprodutos alimentares, incluindo a água
 Eco desenho
 Outras áreas de interesse para o setor agroalimentar

Tecnologias da água
 Tecnologias de tratamento de água no setor

Jornadas de Transferência de 
Tecnologia na Alimentação


