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ATIVE

NOMEADA REPRESENTANTE
REGIONAL DA WFSO
A parceria com a World Food Safety Organization traz mais-valias às PME lusófonas

A ATIVE deu mais um passo importante no seu longo
percurso de 70 anos de saber técnico e de serviços
prestados ao sector agro-alimentar ao tornar-se representante regional exclusivo da World Food Safety
Organization (WFSO) para Portugal, Espanha, Angola,
Moçambique e Cabo Verde. Desta parceria acabou de
nascer a WFSO–IBERIA.
Criada no Reino Unido mas com projecção internacional, a WFSO é membro observador do International Accreditation Forum (IAF) e integra a ISO/TC 34
WG 8 – Food Safety Management Systems, direccionando a sua actividade sobretudo para as pequenas
e médias empresas (PME) através da disponibilização
de esquemas de qualificação intermédia, em alternativa à ISO 22000 e indo ao encontro da flexibilidade
que a legislação comunitária para o sector alimentar
prevê (Reg. (CE) n.º 852/2004).
Garantindo uma certificação da segurança alimentar
em consonância não só com o cumprimento das
obrigações legais, mas também com as exigências e requisitos da FAO, OMS e Codex Alimentarius, a WFSO assegura às PME apoio na implementação de sistemas de segurança alimentar eficazes,
baseados nos princípios HACCP, nas melhores práticas internacionais e segundo uma melhor relação
custo/qualidade.
A Ative, através da WFSO–IBERIA, participa activamente na constituição de um corpo independente
e internacional dedicado à garantia da segurança
alimentar, bem como no desenvolvimento de standards e na harmonização da avaliação da conformidade. Vai igualmente promover esquemas de
apoio aos profissionais da segurança alimentar para
que obtenham melhores desempenhos. Além disso,
conta já com uma bolsa de consultores, formadores e
auditores acreditados pela WFSO para prestar os seus
serviços nos países que representa.
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A WFSO–IBERIA passa, assim, a oferecer aos mercados da Península Ibérica e dos Países da África
Lusófona vários produtos e serviços, tais como:
formação, qualificação e migração de competências nas áreas técnicas e legal, bolsa internacional de
consultores e auditores acreditados, certificação
de produto, certificação Food Care Award™, bem
como uma rede internacional de troca de informação
segundo meios acessíveis. A Ative obteve igualmente
o reconhecimento da World Food Safety Organization para a criação de um Centro de Formação
WFSO e gestão do respectivo catálogo de cursos,
entre eles: Auditor coordenador agro-alimentar,
Implementação da norma ISO 22000:2005 e Implementação do sistema HACCP.
Desenvolvido pela WFSO, o programa de certificação
Food Care Award™ é um sistema de segurança alimentar que integra os princípios HACCP, procurando
assegurar que todas as acções possíveis são tomadas,
registadas e verificadas para garantir o fornecimento
de alimentos seguros. Este programa apresenta três
níveis de qualificação:
3 Nível 1 – Conformidade com a ISO 22000:2005;
3 Nível 2 – HACCP de acordo com o Codex Alimentarius;
3 Nível 3 – HACCP Flexível para as pequenas e microempresas agro-alimentares.
A parceria com a WFSO concedeu também à Ative
a distribuição exclusiva do novo software destinado a apoiar a implementação do sistema HACCP,
denominado e-HACCP. Até ao final de 2007 deverá ainda ocorrer a edição trilingue (português, castelhano e inglês) de toda a documentação WFSO e o
lançamento do website WFSO–IBERIA. Para 2008
prevê-se o arranque do Centro de Formação e a realização em Lisboa do primeiro Fórum WFSO–IBERIA.
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