
A Universidade de Évora integra a UNIMED (União das Universidades do
Mediterrâneo), gerindo, desde 2017, uma das suas sub-redes temáticas (Food &
Water) e um Office UNIMED.
Coordenada pelo MED-UÉVORA, a Sub-rede em Alimentação e Água tem como
principais objetivos a promoção da cooperação académica na região Euro-
Mediterrânica e o desenvolvimento de parcerias para a investigação científica
interdisciplinar nas áreas da alimentação e da gestão da água.
Nesta apresentação, faremos uma síntese das atividades desenvolvidas no
âmbito da Sub-Rede em Alimentação e Água da UNIMED e daremos a conhecer o
projeto FoSaMed (Enhancing Food Safety in the Mediterranean), resultado do
trabalho desenvolvido pela sub-rede e pelo Office UNIMED.
O projeto FoSaMed (2021-2024), financiado pela Comissão Europeia no âmbito do
programa Erasmus +, pretende promover a capacitação de docentes e
investigadores e desenvolver um novo Programa de Mestrado na área da
Segurança dos Alimentos, a implementar em quatro instituições de Ensino
Superior em Marrocos.
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The University of Évora is part of UNIMED (Mediterranean Universities Union),
managing, since 2017, one of its thematic sub-networks (Food & Water) and an
UNIMED Office.
Coordinated by MED-UEVORA, the Subnetwork on Food and Water has as main
objectives the promotion of academic cooperation in the Euro-Mediterranean
region and the development of partnerships for interdisciplinary scientific
research in the areas of food and water management.
In this presentation, we will summarize the activities carried out within the
scope of the UNIMED Sub-Network on Food and Water and we will present the
FoSaMed project (Enhancing Food Safety in the Mediterranean), resulting from
the work developed by the sub-network and the UNIMED Office.
The FoSaMed project (2021-2024), funded by the European Commission under
the Erasmus + program, aims to promote the training of teachers and
researchers and develop a new Master Program in Food Safety, to be
implemented in four higher education institutions in Morocco.
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