Entidades Internacionais

•

Do Bundesinstitut fur Risikobewertung (BFR), que agradece à ASAE o agradável trabalho
desenvolvido e a grande cooperação prestada, o que possibilitou o lançamento em Cabo Verde de forma
atempada da Edição Especial do Almanaque de Segurança Alimentar dos países da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP).

•

Do Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL) que de novo agradece o excelente trabalho da ASAE
como ponto de contato da OPSON-operação conjunta da Europol INTERPOL, nos anos 2013, 2016 e
2017 no âmbito do combate à fraude alimentar.

•

Da European Food Safety Authority - EFSA, que agradece a amável cooperação da ASAE na
organização do 127th FEEDAP Plenary Meeting, em Lisboa.

•

Da National Operations and Enforcement Unit - Economic and Food Safety Autority, que
agradece a cooperação da ASAE, pela sua atuação junto do comerciante francês “Porcel” que
indevidamente estava a usar a referência “Limoges Body” nos produtos colocados no mercado, on-line
e no seu site oficial.

•

Da Inspeção Nacional das Atividades Económicas de Moçambique, que parabeniza a ASAE pela
organização da “Ação Concertada” de inspeção, em que participaram com enorme prazer e animação,
ficando a aguardar a realização da 2ª edição no 2º semestre de 2017, para participarem novamente.

•

Da Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos Alimentares de Cabo
Verde, que parabeniza a ASAE pela organização da “Ação Concertada” de inspeção e reitera plena
disponibilidade para participar em ações futuras.

•

Da Inspeção Geral das Atividades Económicas de Cabo Verde, que agradece à ASAE a
organização da “Ação Concertada” de inspeção e apresenta os resultados conseguidos.

•

Da Direction Regional de l´Environnement, de l´Aménagement et du Logement (DREAL
bourgogne-franche-comte), que agradece à ASAE ter organizado o encontro do Grupo de Trabalho
Administrativo de Cooperação da União Europeia - PED AdCo Group, em Lisboa.

•

Da Thuringian State Office for Consumer Protetion, que agradece à ASAE ter tornado possível a
realização do encontro de Grupo de Trabalho Administrativo de Cooperação, da União Europeia (AdCo
Group) em Lisboa, o que considera ter sido uma experiência marcante para todos os participantes.

•

Da Inspeção Nacional das Atividades Económicas de Moçambique, que agradece à ASAE o
convite para participar na “Ação Concertada” de inspeção, no dia 16 de maio, elogiando a iniciativa.

•

Da Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos Alimentares de Cabo
Verde, que agradece à ASAE o convite para participar na “Ação Concertada” de inspeção, no dia 16 de
maio, elogiando a iniciativa.

•

Da Direção de Regulação e Controlo das Atividades Económicas de São Tomé e Príncipe, que
agradece à ASAE o convite para participar na “Ação Concertada” de inspeção, no dia 16 de maio,
elogiando a iniciativa.

•

Da Inspeção Geral das Atividades Económicas de Cabo Verde, que agradece à ASAE o convite
para participar na “Ação Concertada” de inspeção, no dia 16 de maio, elogiando a iniciativa.

•

Da Inspeção Geral das Atividades Comerciais de Angola, que agradece à ASAE o convite para
participar na “Ação Concertada” de inspeção, no dia 16 de maio, elogiando a iniciativa.

•

Da Bundesinstitut fur Risikobewertung - BFR, que agradece à ASAE a afável carta que lhe enviou,
apresentando a sua satisfação por se terem encontrado na Missão em Cabo Verde. Felicita ainda a ASAE
pelo sucesso da sua intervenção no Workshop “Prodution and Trade of Spirits Beverages” e agradece a
oportunidade que teve de ver a ASAE em atuação numa destilaria de grogue.

•

Da Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares, que
agradece a contínua colaboração da ASAE, que muito tem contribuído para a melhoria dos serviços
prestados por aquela instituição.

•

Da Inspeção Geral das Atividades Económicas de Cabo Verde, que agradece a contínua
colaboração da ASAE, que muito tem contribuído para a melhoria dos serviços prestados por aquela
instituição.
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