
                    
Plano de formação avançada 2019 

Área: Embalagem 

 
 

SEMINÁRIO 
Avaliação de NIAS em embalagens e materiais em contacto. 

15 de novembro de 2019, sexta-feira das 09:00h às 13:00h. 
Universidade Católica Portuguesa 

Campus Foz | Sala (a designar) 
 

 
ENQUADRAMENTO 
As embalagens são produzidas por materiais com requisitos de composição 
específicos. No entanto, devido às condições de produção e de uso, podem estar 
presentes e migrar para os alimentos, impurezas, contaminantes e substâncias 
formadas por degradação. Estas substâncias não intencionalmente usadas 
designam-se correntemente por – NIAS – do inglês “non-intentionally added 
substances” e serão o foco desta ação de formação organizada pela Escola Superior 
de Biotecnologia. O Regulamento Europeu nº1935/2004, relativamente aos 
materiais e embalagens em contato, é o suporte legislativo nesta matéria. As NIAS 
devem ser avaliadas pelo fabricante, em conformidade com princípios científicos 
reconhecidos internacionalmente em matéria de avaliação dos riscos, sendo 
necessário também conhecimento a nível de métodos, e de aspetos químicos e 
toxicológicos das substâncias.  
 
OBJETIVOS 
Apresentar os conceitos e as metodologias recomendadas para avaliação de NIAS. 
Apresentação de exemplos concretos e abordagem aos novos materiais e materiais 
reciclados.  
 
 
DESTINATÁRIOS 
Esta formação é direcionada a profissionais da indústria de embalagem dos 
diferentes materiais (e não só plásticos), com funções relacionadas com 
desenvolvimento de produto, investigação e desenvolvimento, controlo de 
qualidade e aspetos legais. 
 
PROGRAMA 

• Princípios de base na avaliação da segurança dos materiais 
o Avaliação de risco e exposição do consumidor aplicado aos materiais 

e embalagem 
o Potencial de transferência e migração 

• Metodologias experimentais 
o Tratamento da amostra 
o Técnicas analíticas 
o Abordagens simplificadas aos testes de migração incluindo modelos 

matemáticos 
• Casos práticos:  

o PET 
o Biomateriais 
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o Materiais reciclados 
o Unknowns: abordagem TTC e QSAR 

 
 
FORMADORES 
 
Céu Selbourne: Licenciatura em Engenharia Alimentar, Pós-graduação em 
Embalagem. Responsável pelo Laboratório de Ensaios a Embalagens da Escola 
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Especialista em legislação 
sobre materiais em contacto e definição de planos de ensaios de migração.  
 
Fátima Poças: Doutoramento em Biotecnologia - Ciência e Engenharia Alimentar, 
Mestrado em Embalagem na Michigan State University e licenciatura em 
Engenharia Química pela Universidade do Porto. Coordenadora da área de 
embalagem da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. 
Especialista em segurança e qualidade dos materiais de embalagem, em particular 
na avaliação de risco e exposição do consumidor a migrantes da embalagem. 
 
Fatima Silva: Licenciatura em Química pela Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto. Pós-graduação em “Segurança Alimentar”, pela Escola Superior de Biotecnologia 

da Universidade Católica Portuguesa. Responsável pelo Laboratório de Química dos 
Laboratórios da Escola Superior de Biotecnologia. Especialista em análises de 
metais por absorção atómica. 
 
Joel Pereira: 
Licenciatura em Ciências da Nutrição pela Escola Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica. Especialista na análise de NIAS (e IAS) de materiais em 
contato com alimentos por cromatografia e espectrometria de massa. 
 
 
Propina: 90€  
25% desconto para ex-alunos da Católica Porto 

10% desconto para Associados Portugal Foods 

Preços para: 1ª inscrição de cada empresa; 2ª inscrição 10% de desconto (não 

cumulativos) 

 

Inscrição aqui  

Data limite inscrição: 8 de novembro de 2019 

Mais informações 
Sobre Inscrições: 
Formação Avançada | formacao.avancada@porto.ucp.pt | 22 619 62 02/43. 
Sobre Conteúdos Programáticos: 
CINATE | cinate@porto.ucp.pt | 22 558 00 85  

 
 
 

https://gestao.porto.ucp.pt/loja/lojaListaProdutos.php?lg=pt&idP=LU-001309
mailto:formacao.avancada@porto.ucp.pt

