
Car(a) Senhor(a), 

    O Congresso de Nutrição e Alimentação representa uma das principais atividades anuais da 

Associação Portuguesa de Nutrição (APN). De facto, a Comissão Científica e a Comissão 

Organizadora têm, ao longo de todo o ano, um intenso trabalho para transformar este 

Congresso no principal evento da área em Portugal e além-fronteiras, tornando-o um dos 

eventos científicos mais procurados por nutricionistas e outros profissionais do mundo da 

Nutrição e Alimentação. 

    Em 2019, pretendemos explorar “O(s) Valor(es) da Nutrição” nas suas diferentes valências 

(p.ex.: económica, saúde, social). Para isso, em primeiro lugar, iremos explorar os aspetos 

conceptuais, posteriormente as características técnicas e, por último, analisaremos as soluções, 

oferecidas pelas Ciências da Nutrição e Alimentação, que podem ser aplicáveis em todas as 

dimensões da sociedade. 

    Tal como em outras edições, este ano continuaremos a apoiar a partilha de ciência. Deste 

modo, os autores com trabalhos aceites para apresentação de comunicações livres no XVIII 

Congresso de Nutrição e Alimentação terão acesso a um desconto de 75% do valor de inscrição 

no evento. Este incentivo da APN tem por objetivo continuar a elevar a partilha de informação 

científica de qualidade na área.  Mais informamos que, os membros da AIBAN (Aliança Ibero-

Americana de Nutricionistas) usufruem de condições de inscrição especiais. 

    Junte-se a nós nesta troca de ideias sobre ciência, nos dias 16 e 17 de maio de 2019, num dos 

locais icónicos da cidade do Porto. Esperamos por si! 

  

Notas: 

1. O trabalho tem de ser aceite para apresentação por parte da Comissão Científica do 

Congresso. 

2. O autor que apresenta o trabalho tem de estar inscrito no Congresso de Nutrição e 

Alimentação. 

3. O autor que apresenta o trabalho tem um desconto de 75% sobre o valor da inscrição, 

independentemente do período de inscrição no Congresso de Nutrição e Alimentação, não 

sendo extensível aos restantes autores do trabalho, quando aplicável. 

4. Se o autor já tiver pago a sua inscrição será devolvido o valor correspondente à medida.  

 http://www.cna.org.pt/ 
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