
 
 

Organização do Instituto Ricardo Jorge 
 

Conferência Internacional analisa contaminação 

de alimentos e a saúde humana 
 

                        
 

Realiza-se nos dias 13 e 14 de abril a “International Conference on Food 

Contaminants: challenges in chemical mixtures (ICFC2015)”, que terá lugar no 

auditório do INFARMED, em Lisboa. O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge (Instituto Ricardo Jorge) é a entidade organizadora do evento que conta com 

um destacado painel de oradores nacionais e internacionais. 

 

Lisboa, 10 de abril de 2015 
 

A Conferência ICFC2015 vai reunir cerca de 130 participantes de 10 países da zona 

europeia (Áustria, Dinamarca, Espanha, Itália, Turquia, Chipre, Bélgica) e Brasil para 

debater e partilhar conhecimento em matérias emergentes como os efeitos das 

misturas de contaminantes alimentares na saúde humana, matéria que está 

atualmente a ter um enfoque especial por entidades europeias como a EFSA 

(Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar) sendo tópico de apresentação de 

projetos europeus (H2020). Neste evento serão apresentadas comunicações nas áreas 

da contaminação de alimentos e a saúde humana por 12 palestrantes convidados, de 

reconhecido mérito científico, e provenientes de instituições internacionais de 

referência na área da segurança alimentar e saúde (Laboratório Europeu de Referência 

em Micotoxinas, Laboratório Europeu de Referência em toxinas marinhas, Instituto 

Nacional de Saúde de Itália, Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar EFSA, 



Instituto Nacional de Investigação Agrária de França, Instituto Nacional de Investigação 

e Ambiente, RIVM, Holanda). 

 

Com a realização desta Conferência o Instituto Ricardo Jorge contribuirá para 

potenciar a nível internacional uma atmosfera única de partilha em matérias 

emergentes do âmbito da segurança alimentar promovendo a transversalidade de 

abordagens científicas entre diferentes países e troca de experiências nesta matéria 

tão importante como é a segurança dos alimentos que consumimos. O programa da 

conferência assim como todas as informações relativas ao congresso estão disponíveis 

na página na internet do evento, em www.icfc2015.com.  

 

O ICFC2015 é organizado no âmbito do projeto "MYCOMIX - Explorando os efeitos 

tóxicos de misturas de micotoxinas em alimentos para bebés e potencial impacto na 

saúde", financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que foi apresentado 

no âmbito de uma conferência nacional efetuada em 2014 na Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

O Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório do Estado no 

sector da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. O 

Instituto tem por missão contribuir para ganhos em saúde, para a definição de políticas 

de saúde e para o aumento da qualidade de vida da população. 
 

Foi fundado em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge, como braço laboratorial do 

sistema de saúde português. O Instituto Ricardo Jorge dispõe de unidades operativas na 

sua Sede em Lisboa, em centros no Porto (Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves 

Ferreira) e em Águas de Moura (Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas 

Doutor Francisco Cambournac). 
 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Telefones:   (00 351) 217 519 395   /   (00 351) 963 902 534 

Mail:   comunicacao@insa.min-saude.pt   /   Internet:   www.insa.min-saude.pt  

 

 

http://www.icfc2015.com/
mailto:comunicacao@insa.min-saude.pt
http://www.insa.min-saude.pt/

