MATERIAIS EM CONTACTO COM ALIMENTOS (PORTUGAL)
Introducción
Fecha de inicio: 6 July 2021
Fecha de fin: 6 July 2021
Duración: 6 horas
Horarios: 9:30 - 17:00h.
Ubicación: Teams/Zoom
Modalidad: Online

INTRODUÇÃO Este programa tem como objetivo responder a
questões relacionadas com a segurança alimentar de materiais de
embalagem (legislação aplicável, como a empresa pode cumprir os
requisitos legislativos em vigor, potenciais riscos associados aos
materiais que entram em contacto com alimentos, testes a efectuar
para controlo da segurança alimentar: global e migração específica).
Atividade organizada em colaboração com:

Precio: 270€

Objetivos

Descuentos:
Asociados
Ainia

Estudiantes o
desempleados

Inscripción
múltiple

-30%

-20%

-10%

(189,00€)

(216,00€)

(-27,00€/INS)

O objetivo da ação formativa é proporcionar aos participantes
conhecimentos teóricos e práticos em relação à segurança alimentar
dos materiais de embalagem em contacto com os alimentos. Em
concreto:
Fornecer aos participantes o conhecimento necessário sobre
a legislação existente e como se manter atualizado.
Apresentar metodologias utilizadas para a realização de
testes de migração a fim de verificar o cumprimento da
legislação.
Fornecer informações sobre os possíveis riscos químicos
associados aos materiais em contato com os alimentos.
Fornecer ferramentas para a elaboração de declarações de
conformidade (fabricantes) ou avaliar as informações
contidas na declaração de conformidade (usuários), bem
como defender ensaios específicos que verifiquem o
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cumprimento da legislação em vigor.

Dirigido a
Técnicos de Departamentos de Qualidade ou I&D para reavaliarem a
área dos materiais de embalagem da sua empresa. A organização
reserva o direito de cancelar o curso caso o número de inscritos não
atinja o mínimo necessário para o seu desenvolvimento (limite para
receber inscrições: 25 junho).

Metodología
As formações irão ocorrer em formato virtual (videoconferência) no
qual os formadores e os participantes terão a oportunidade de
interagir. As formações serão ministradas online durante as horas do
curso, tendo como base apresentações powerpoint em inglês e
haverá tradução simultânea espanhol-português ao longo do curso.

Programa
9:30-11:15h 1. Marco legislativo e normativo • Regulamento (CE) nº
1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro
de 2004, relativo a materiais e objetos destinados a entrar em
contato com alimentos. • Regulamento (UE) nº 10/2011 da Comissão
de 14 de janeiro de 2011 sobre materiais e objetos plásticos
destinados a entrar em contato com alimentos. • Outros
regulamentos para materiais com alimentos. • Recomendações para
materiais não regulamentados por medidas específicas (por exemplo:
tintas de impressão). 11:15-11:30h PAUSA 11:30-13:00h 2. Materiais
plásticos e poliméricos • Fatores que afetam a migração: material,
alimento, temperatura, tempo de contato. • Seleção de simuladores e
condições de teste (tempo e temperatura). • Métodos de teste:
testes de migração. Normas UNE • Limites de migração globais e
específicos. 13:00-14:30h PAUSA ALMOÇO 14:30-15:00h Materiais
plásticos e poliméricos (continuação) 15:00-15:30h 3. Riscos químicos
associados aos materiais em contacto com alimentos. 15:30-17:00h 4.
Declaração de conformidade • Informações a incluir e avaliação dos
dados incluídos na declaração de conformidade. • Revisão das
declarações fornecidas pelos participantes (1)
(1) Os participantes podem proporcionar previamente ao
curso alguma declaração de conformidade que desejem
avaliar. Das declarações recebidas serão selecionadas as
mais representativas para serem analisadas durante a
formação.
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