
10 Bullet Points 

 
    O Congresso de Nutrição e Alimentação, um dos maiores congresso da área da nutrição e alimentação em Portugal, é o local por excelência onde 

as pessoas se encontram, trocam experiências e apresentam ou debatem diversas temáticas. Pretende-se que estes dois dias de encontro de 

profissionais, num extraordinário ambiente científico de partilha de conhecimento e atualização, promovam uma melhor aplicação deste 

conhecimento na atividade profissional. Nesta edição, esperamos mais de 1750 participantes de diversos países, mais de 70 oradores nacionais e 

internacionais e cerca de 100 representantes de instituições distintas. Saiba mais informações no site oficial do congresso: www.cna.org.pt.   

 
    Numa sociedade cada vez mais repleta de informação, muitas vezes isenta de evidência científica, torna-se fundamental que os profissionais da 

área da saúde, do setor agroalimentar e restantes áreas complementares tenham acesso a informação fidedigna e orientada para a população. Com 

base nesta premissa, este evento permitirá debater e decifrar as principais questões da sociedade de informação.   

 
    O programa científico do congresso é estruturado por uma Comissão Científica, a qual é composta por profissionais com elevado reconhecimento 

na área.  A estrutura mantém o desenho dos programas das edições prévias e inclui temas que acompanham a evolução do conhecimento na área. 

Na sua elaboração houve o particular cuidado de selecionar temas relacionados com as ciências da nutrição, bem como outras áreas 

interrelacionadas, com foco no tema central do congresso. Saliente-se os temas relacionados com: Sport nutrition; Misinformation in health; Digital 

solutions for health; Supplementation; Scientific evidence; Fad diets; Ethics and science; New insights; Systems for community; Personalized 

nutrition; Food marketing; Science in today's world. Consulte todos os temas em: www.cna.org.pt > programa. 

 
    A 1.ª edição do Congresso Internacional de Nutrição e Alimentação traz a Portugal um amplo leque de oradores de renome internacional, sendo 

uma oportunidade única de conhecer a sua experiência e ouvir o seu testemunho. Destaquem-se os seguintes nomes: Martin M. Yadrick (Academy 

of Nutrition and Dietetics); Anita McDonald (Birmingham Children’s Hospital | NHS Foundation Trust); Cristian Petri (University of Florence; FIGC 

Club Italia); David Zeevi (The Rockefeller University, New York, USA); Mimi Tatlow Golden (The Open University); Sascha Marschang (European Public 

Health Alliance); Cátia Martins (Faculty of Medicine of Norwegian University of Science and Technology) e Artur Furtado (Comissão Europeia). 

Conheça o perfil do oradores em: www.apn.org.pt > oradores. 

 
    A presença de um maior número de oradores internacionais face ao habitual, um programa científico repleto de novos temas que marcam a 

atualidade, a presença de oradores nacionais e internacionais de renome na área, o aumento do número de sessões paralelas em três salas, o 

sistema de tradução simultânea, são algumas das novas apostas do XVII Congresso de Nutrição e Alimentação & I Congresso Internacional de 

Nutrição e Alimentação. 

 
    A Associação Portuguesa de Nutrição privilegia o interesse dos seus associados e, deste modo, dinamizou uma campanha promocional para estes. 

Todos os associados, em pleno direito ou os novos associados, que efetuaram a sua inscrição no período da Campanha beneficiaram da oferta do 

XVII Congresso de Nutrição e Alimentação e I Congresso Internacional de Nutricional de Nutrição e Alimentação. Para além disso, até à véspera da 

data do Congresso, a Associação apresenta valores diferenciados e mais convidativos para os seus associados. Desta forma, a Associação potencia o 

acesso facilitado dos seus associados à ciência.  
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    A Associação Portuguesa de Nutrição, enquanto Associação técnico-científica que promove o acesso livre ao conhecimento científico e à partilha 

de ciência, inclui no seu programa científico a apresentação de trabalhos no formato de comunicações orais e pósteres. De facto, a apresentação de 

trabalhos em congressos científicos é uma excelente oportunidade para os profissionais e estudantes partilharem as suas conclusões com a 

comunidade científica. 

 
    Atendendo à missão atual da Associação, ao nível do enriquecimento das ciências da nutrição e alimentação, a Associação Portuguesa de Nutrição 

apoia em 75% o valor da inscrição dos participantes com trabalhos aceites para apresentação pública no Congresso. Com este incentivo à partilha de 

informação científica, a Associação Portuguesa de Nutrição promove a valorização científica das ciências da nutrição. [Consulte mais informações  

abaixo.] 

 
    Esta é uma excelente oportunidade para o contacto dos participantes com oradores de renome internacional e nacional. Tal como para alargar 

contactos com outros profissionais das áreas da saúde, agroalimentar, marketing, gestão, comunicação, entre outras.  

 
    Aproveitar para conhecer Lisboa, uma cidade repleta de património histórico, tanto a nível material como imaterial. Conheça e descubra esta 

capital europeia.  

Associação Portuguesa de Nutrição apoia a disseminação de ciência 
 

    O ano de 2018 é um ano marcante para a Associação Portuguesa de Nutrição, a par do ano de 2017. Na verdade, este é o primeiro ano que a 

renovada instituição, agora com um cariz técnico-científico, apresenta o Congresso de Nutrição e Alimentação, o qual engloba o I Congresso 

Internacional de Nutrição e Alimentação.   

    Atendendo ao atual âmbito de atuação da Associação, ao nível da promoção e desenvolvimento das Ciências da Nutrição e Alimentação, este 

evento pretende elevar a ciência numa sociedade repleta de informação. Um dos caminhos para se promover o desenvolvimento e atualização do 

conhecimento, investigação e aplicação das Ciências da Nutrição é, precisamente, a submissão de trabalhos para apresentação em Congresso. A 

partir das comunicações orais e dos pósteres é compartilhado o conhecimento que se encontrava, até então, fechado nos bastidores, 

designadamente centros de investigação, universidades, centros de saúde, hospitais, câmaras municipais, indústria e outros locais de atuação dos 

profissionais inter-relacionados com as Ciências da Nutrição e Alimentação.  

    Sabe-se que, muitas das vezes, a questão numismática é uma das dificuldades encontradas pelos autores para partilharem os seus trabalhos em 

eventos científicos, dos quais são exemplo os Congressos. Deste modo, a Associação Portuguesa de Nutrição estabeleceu apoiar em 75% o valor da 

inscrição dos participantes com trabalhos aceites para apresentação pública no Congresso. Com este incentivo à partilha de informação científica, a 

Associação Portuguesa de Nutrição promove, assim, a valorização das Ciências da Nutrição. 
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