SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR

VISÃO

EDITORIAL

Ser o projecto editorial que melhor
contribui para que Portugal venha
a ser um país que oferece segurança
e qualidade ao longo de toda a cadeia
alimentar, a qualquer alimento que
disponibiliza independentemente
da sua origem, forma, meio ou local.

Graziela Afonso

Assumimos com este projecto editorial a vontade e empenho de colocar a segurança
e qualidade alimentar no centro das preocupações, compromissos e actuação dos
operadores económicos que constituem a cadeia alimentar em Portugal. Move-nos o
objectivo de ajudar na consciencialização e responsabilização daqueles de quem todos
dependemos como consumidores de produtos alimentares, promovendo não só o cumprimento dos requisitos legais, como também as melhores práticas e procedimentos de
higiene e segurança dos géneros alimentícios.
Traçámos a nossa Visão, Missão e Objectivos para esta revista, que pretendemos útil,
eficaz e inovadora no panorama nacional da imprensa especializada. Lançamos este
projecto no total espírito de cooperação com as entidades oficiais, institucionais
e representativas dos vários sectores, com vista a facilitar e reforçar a divulgação da
informação necessária junto da diversidade de destinatários, da produção primária à
restauração e de todas as partes interessadas.
Reunimos nesta edição de lançamento o saber técnico, científico e metodológico daqueles que há muito estão ligados à segurança e qualidade alimentar, dando espaço
também aos mais novos que vão assumindo responsabilidades na área, sem esquecer o
lado prático das empresas e organizações, cujos bons exemplos de gestão da segurança
e qualidade alimentar vale a pena valorizar e partilhar.
Contamos com a participação de duas dezenas de autores e de um conjunto significativo de operadores e parceiros da cadeia alimentar, sem os quais não seria nem será
possível dinamizar este projecto editorial. A todos eles, queremos manifestar o nosso
agradecimento e a expectativa que no futuro possamos continuar a contar com a sua
colaboração e apoio, seja no fornecimento de artigos seja na disponibilidade para
apoiarem o rigor que queremos imprimir à informação que difundimos.
Agradecemos igualmente a todos os que ao longo de meses nos deram as suas opiniões
e sugestões à medida que íamos construindo este projecto, bem como às empresas,
entidades e associações representativas dos sectores que prontamente se disponibilizaram para apoiar a divulgação da revista junto dos seus clientes, parceiros e
associados.
A distribuir gratuitamente a todos os que nela tiverem interesse, a Revista Segurança
e Qualidade Alimentar é a nossa quota parte enquanto editores nesta cadeia de
responsabilidade para a defesa da saúde e bem-estar dos portugueses.

MISSÃO
Através de uma informação selectiva
e técnica, de conteúdos de índole
formativa e da exemplificação
de boas práticas, promover
a consciencialização
e a responsabilização colectiva pela
segurança e qualidade dos alimentos
ao longo da cadeia alimentar, com
enfoque no reforço da cooperação
entre os diferentes operadores,
com vista ao aumento da confiança
dos consumidores.

OBJECTIVOS
Informar e ajudar a formar para
a segurança e qualidade alimentar,
divulgando as políticas nacionais
e comunitárias, a legislação
e regulamentação para o sector,
as metodologias e ferramentas
destinadas a garantir e melhorar
a segurança alimentar e a qualidade
dos géneros alimentícios, os produtos
agro-alimentares reconhecidos,
o exemplo de boas práticas
dos operadores e de implementação
de sistemas de gestão da segurança
alimentar, além dos apoios
e incentivos existentes.

DESTINATÁRIOS
Operadores e profissionais
dos diferentes sectores da cadeia
alimentar; fornecedores
de equipamentos, produtos
e serviços; entidades parceiras
de certificação, auditoria, formação,
consultoria e apoio técnico;
instituições de ensino, universidades
e laboratórios; instituições da saúde
e da área social; autarquias;
bombeiros; clubes desportivos;
transportadores aéreos e ferroviários;
estabelecimentos prisionais; forças
armadas; entidades representativas,
associativas e oficiais.
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA aos
operadores e parceiros da cadeia
alimentar, com o apoio de entidades
representativas dos sectores
As opiniões expressas nos artigos
são da exclusiva responsabilidade
dos seus autores. Não é permitida
a reprodução dos conteúdos sem
a prévia autorização do editor.
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