Organismos da Administração Central

•

Do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana, vem agradecer o elevado
empenho e profissionalismo, perspicácia, pronta disponibilidade e espírito de missão demonstrados pelos
inspetores envolvidos na Operação Policial conjunta com a ASAE e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) na zona de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, a diversos estabelecimentos de diversão noturna,
que permitiu que a mesma culminasse com pleno sucesso.

•

Da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que agradece à ASAE a disponibilidade
demonstrada no trabalho que têm a desenvolver.

•

Da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, que agradece a participação da ASAE na
Sessão Comemorativa do “Dia Mundial da Alimentação”, que terá muito terá contribuído para o sucesso
desta iniciativa de grande relevância para a sociedade portuguesa.

•

Da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que agradece a colaboração e
coordenação dos serviços prestados pela ASAE, na colheita de amostras para análise, controlo e
fiscalização dos produtos fitofarmacêuticos, previsto no plano de Ação Nacional para o uso Sustentável
dos Produtos Fitofarmacêuticos no que se refere à fiscalização e monotorização da rotulagem,
embalagens e respetivas formulações.

•

Da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, E.P.E., que agradece à ASAE o apoio
disponibilizado na Formação “Tramitação de contraordenações”, realizada em setembro, destacando a
elevada competência, capacidade de transmissão de conhecimentos e disponibilidade do formador, que
mereceu grande elogio por parte dos formandos.

•

Da Polícia de Segurança Pública, que agradece à ASAE todo o empenho e dedicação nas atividades
desenvolvidas no IX Fórum de Polícia Técnica e Ciência Forense, realizado em junho na Escola Prática
de Polícia de torres Novas, considerando que esta colaboração muito terá contribuído para o êxito deste
evento.

•

Da Autoridade para as Condições do Trabalho, que agradece à ASAE a intervenção conjunta
realizada no âmbito dos Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local, considerando que foi muito
gratificante trabalhar em equipa e demonstram a sua disponibilidade para futuras ações.

•

Da Polícia Judiciária, que agradece a colaboração da ASAE, nas Buscas PT BUS - Patã de Baixo,
enaltecendo a forma profissional e empenhada com que os inspetores da ASAE acompanharam a
operação.

•

Do Instituto Superior de Agronomia, que agradece a colaboração da ASAE na execução da palestra
alusiva à Fiscalização no setor das Pescas, ministrada aos alunos dos mestrados de Engenharia Alimentar
e Engenharia Zootécnica.

•

Da Agência para a Competitividade e Inovação, I.p. (IAPMEI), que agradece a colaboração da
ASAE na Sessão “Marcação CE”, cuja intervenção suscitou grande interesse junto das empresas
presentes.

•

Da Guarda Nacional Republicana, que agradece e reconhece o empenhado contributo da ASAE na
Operação “Centenário”, realizada durante a visita Apostólica de Sua Santidade o Papa Francisco ao
Santuário de Fátima, por ocasião da comemoração das Aparições, considerando esse contributo essencial
para o cumprimento da missão de garantir a segurança do evento e a proteção da Altas Entidades e
peregrinos.

•

Da Agência para a Competitividade e Inovação, I.p. (IAPMEI), que agradece a colaboração da
ASAE na Sessão “Marcação CE”, cuja intervenção suscitou grande interesse junto das empresas
presentes.

•

Da Direção-Geral do Consumidor, que agradece a participação da ASAE na Sessão/Debate
sobre “A Proteção do Consumidor na Europa Digital”, cuja presença foi determinante para o sucesso do
evento.

•

Do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., que agradece à ASAE, a resposta prestada sobre
queixas no âmbito da lei nº 46/2006, de 28 de agosto, que tem por objeto proibir e punir a discriminação
em razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde.

•

Do Centro de Apoio Empresarial do Centro, Direção de Proximidade Regional e
Licenciamento da Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI), que agradece a
colaboração e intervenção da ASAE na Sessão “Marcação CE”, que suscitou muito interesse às empresas
presentes em Leiria.

•

Da Alfândega Marítima de Lisboa, que agradece e elogia a ASAE, em seu nome e em nome da
empresa importadora - Samvardhana Motherson Peguform Automotive (SMP Automotive), o elevado
profissionalismo e empenho demonstrado na rápida resolução de uma questão suscitada pela Autoridade
Tributária.

•

Da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, que agradece a
disponibilidade e participação da ASAE no Projeto SILNE-R, desenvolvido no âmbito da prevenção do
tabagismo e inserido no Programa do Horizonte 2020 em sete países Europeus.

•

Da Direção-Geral do Consumidor (DGC), que agradece à ASAE a colaboração prestada no
acolhimento à delegação da Estónia, aquando da sua visita a Portugal. Enaltece ainda a ação de formação
que decorreu nas instalações da ASAE e cujos conteúdos foram considerados de elevado interesse, tanto
pela DGC como pela delegação da Estónia.
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