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EFSA REUNIU EM PORTUGAL

LEGISLAÇÃO SOBRE
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Na sequência da apresentação do programa da Presidência
Portuguesa da UE para a segurança alimentar, em Setembro no Parlamento Europeu, o ministro da Agricultura,
Jaime Silva, avançou com a necessidade de se modernizar e
simplificar a legislação actual relativa à colocação no mercado e à rotulagem dos alimentos compostos para animais,
com vista à resolução dos problemas com que se debate o
sector da alimentação animal.
As medidas a ter em conta e a implementar decorrem, entre
outras, da liberalização dos mercados exteriores, da actualização das restrições legislativas na sequência das crises
alimentares ocorridas nos últimos anos (dioxinas, metais
pesados, Salmonella, etc.) e do condicionamento de matérias-primas para a produção de alimentos compostos para
animais, resultante das restrições comunitárias à entrada
de algumas variedades de OGM de países terceiros.
Consequentemente ficou a aguardar-se a proposta da
Comissão Europeia, a qual prevê a reformulação completa
dos requisitos da rotulagem em vigor. Tal como o Parlamento, a Presidência Portuguesa espera que a proposta
seja apresentada rapidamente para se dar início à sua
discussão.
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No âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, a Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos (EFSA – European Food Safety Authority) realizou em Lisboa o seu Advisory Forum, bem como a reunião das autoridades responsáveis pela segurança alimentar de cada Estado-membro.
No encontro do Advisory Forum discutiram-se matérias do foro científico, com
destaque para a avaliação dos riscos, nomeadamente rede de gestores de bases
de dados, rede de peritos nacionais de avaliação dos riscos e harmonização de
procedimentos na avaliação dos riscos. Procedeu-se também à análise do Plano
de Gestão da EFSA proposto para 2008.
A reunião dos chefes das autoridades europeias de segurança alimentar serviu
para discutir a futura estrutura destas reuniões, além de questões ligadas ao
Regulamento (CE) n.º 882/2004 e à estratégia para minimizar a presença de
substâncias indesejáveis na cadeia alimentar. Houve ainda oportunidade para a
ASAE divulgar o trabalho desenvolvido no nosso país nos cerca de dois anos de
actuação no terreno.

MARL PROMOVE
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
O Mercado Abastecedor da Região
de Lisboa (MARL) criou a Associação 5 ao Dia, uma entidade sem fins
lucrativos que pretende incentivar o
consumo de frutas e produtos hortícolas junto de crianças dos 7 aos 12 anos.
Com a mensagem “5 ao Dia faz crescer com energia”, a Associação tem vindo a
convidar instituições de ensino da região de Lisboa para sessões de formação
no espaço do MARL. O objectivo é que os alunos conheçam as condições higio-sanitárias onde se realiza diariamente o comércio por grosso desses bens
agro-alimentares e ao mesmo tempo fiquem sensibilizados para a importância
de uma alimentação saudável e equilibrada.
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