Entidades Particulares / Cidadãos

•

Da Associação Empresarial Serra da Lousã (AESL) que reconhecidamente agradece toda a
disponibilidade e colaboração prestada pela ASAE na sessão de esclarecimento das obrigações legais
direcionada a Pequenos Produtores na Lousã, destacando-a como uma sessão profícua.

•

De Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado (ANUSA), Associação
Portuguesa da Indústria de Ourivesaria (APIO) e da Associação de Comerciantes de Ourivesaria e
Relojoaria do Sul (ACORS), que agradecem a participação da ASAE no "Encontro Nacional do Setor de
Ourivesaria", pelas comunicações apresentadas no atual contexto de alteração do RJOC (Regime Jurídico
Regime Jurídico da Ourivesaria e das Contrastarias), bem como do BCFT (Branqueamento de Capitais e
Financiamento do Terrorismo) tendo estas comunicações sido seguidas com muita atenção e
abrilhantaram o evento.

•

Da Professora Universitária da Universidade de Lisboa, Presidente do Conselho Científico da
ASAE, que agradece à ASAE a confiança depositada para o cabal cumprimento da elaboração da revista
científica "Riscos e Alimentos" dedicada aos riscos emergentes, que envolveu a colaboração ativa de
demais presidentes e membros dos painéis temáticos.

•

De um Restaurante indiano, que agradece a grande sessão de informação pública no âmbito da
segurança alimentar e económica, bem como da sua utilidade futura para sensibilização do pessoal
acerca da importância da segurança alimentar.

•

Do Banco Alimentar contra a fome, que agradece todo o apoio que a ASAE tem prestado àquela
instituição, o que permitiu facultar bens alimentares, na região da Grande Lisboa, a mais de 80 mil
pessoas comprovadamente necessitadas, através de 385 instituições de solidariedade social.

•

Da União das Mutualidades Portuguesas (UMP), vem agradecer a forma profícua e exemplar com
que decorreu o processo de doação de vestuário, cujos bens serão posteriormente distribuídos pelas
suas associadas, destinando-se a fins assistenciais de solidariedade ou humanitários.

•

Do Coordenador da Delegação Portuguesa na avaliação de Portugal pelo Grupo de Ação
Financeira Internacional (GAFI), que agradece a boa prestação da ASAE face aos avaliadores do
sistema português ABF/CFT - Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo,
apresentando o reconhecimento pelo trabalho e empenho posto na defesa dos interesses nacionais.

•

Da Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV), que agradece a disponibilidade da
ASAE para receber a delegação chinesa que visitou Portugal, no âmbito do Memorando de Entendimento
celebrado entre a Chinese Alcoholic Drinks Industry Association (CADA) e o Comité Vins (CEEV), da
Federação Europeia.

•

Da União de marcas, que agradece a rápida atuação da ASAE, elogiando o elevado grau de
profissionalismo em matéria de repressão da contrafação da marca “Tous”, ao nível do setor retalhista.

•

Da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que agradece a presença da
ASAE na 1ª Convenção de Alimentação Coletiva e felicita a brilhante intervenção do seu representante
no painel “Sustentabilidade”.

•

Da Ordem dos Engenheiros, que na pessoa do seu Bastonário, agradece à ASAE o envio da ENewsletter ASAEnews nº 108 de julho 2017, a qual mereceu a sua melhor atenção.

•

De uma cidadã, que na qualidade de mãe de um menor, agradece e elogia o excelente trabalho realizado
pela ASAE, no âmbito de controlo de vendas/disponibilização de álcool a menores no espetáculo do NOS
ALIVE.

•

Da Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal, que felicita a ASAE pelo trabalho de controle
e fiscalização ao consumo de álcool por menores, desenvolvido durante o Festival NOS Alive, reiterando
o seu total apoio no combate ao uso nocivo de álcool.

•

Da Associação Empresarial de Amarante, que agradece a participação da ASAE, na Sessão de
esclarecimentos que decorreu naquela Associação. Considera que a disponibilidade, abertura e clareza

da representação da ASAE, muito terá contribuído para tornar a sessão verdadeiramente ativa,
entusiasmada e esclarecedora das obrigações legais.

•

Do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, que agradece o donativo de vestuário
feminino, feito no âmbito das ações de Responsabilidade Social desenvolvidas pela ASAE, bem como a
presença do Sr. Inspetor Geral no ato de cerimónia de entrega, com a qual se sentem muito honrados.

•

Da Associação Comercial de Braga, que agradece o contributo, interesse e disponibilidade da ASAE,
na realização da sessão ”Rotulagem e Segurança Alimentar”, promovida na Póvoa do Lanhoso,
salientando que o feedback demonstrado pelos empresários que participaram no evento foi
extremamente positivo.

•

Da Associação de Comércio, Indústria, e Serviços da Região de Leiria - ACILIS, que agradece
a colaboração da ASAE, na realização da sessão de esclarecimento realizada na Vila da Batalha, sobre o
tema das obrigações legais dos operadores económicos e que se revelou um sucesso.

•

Da Bigadvantage- Consultores de Gestão, Lda., que agradece a disponibilidade da ASAE, na
palestra realizada em parceria com o Grupo José Avillez., subordinada ao tema HACCP, enquadrada no
“Programa de Desenvolvimento de Chefias”, evento que correu muito bem e que foi amplamente
apreciado pelos participantes.

•

Do Grupo José Avillez, que agradece toda a disponibilidade e atenção dispensada pela ASAE, na
palestra realizada em parceria com a Bigadvantage-Consultores de Gestão, Lda., subordinada ao tema
HACCP, enquadrada no “Programa de Desenvolvimento de Chefias”, considerando a representação de
enorme profissionalismo e simpatia.

•

Da Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, que agradece a
disponibilidade e colaboração da ASAE, na Sessão de esclarecimento “Disposições Legais para os Setores
do Comércio, Serviços e Restauração e Segurança Alimentar”, informação muito relevante para as
empresas da região.

•

De Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado, que agradece a
disponibilidade e colaboração da ASAE, nos Workshops dirigidos às padarias “Qualificação do pão
alentejano", realizados em Beja, Évora e Portalegre e cuja avaliação foi muito positiva.

•

Do Fórum dos Serviços e da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), que
agradecem a presença da ASAE na “I Convenção Nacional dos Serviços”, que se realizou na Fundação
Oriente.

•

Da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e da Associação Empresarial da Região de
Lisboa (AERLIS), que agradecem a participação da ASAE como oradora no Seminário “Operar no
Mercado Único Europeu dos Bens – Aplicar, Cumprir, Fiscalizar”. As duas entidades consideram que essa
intervenção muito contribuiu para o sucesso do evento, permitindo a divulgação e o debate esclarecido
com empresas industriais, sobre a atividade de fiscalização da ASAE sobre os produtos em Portugal.

•

Da União de Marcas, que elogia o filme de apresentado pela ASAE na reunião do GAC-Grupo
AntiContrafação, solicitando a sua disponibilização com o propósito de vir a ser partilhado com outras
marcas do grupo, nacionais e internacionais, por forma a dar a conhecer o excelente trabalho
desenvolvido pelas equipes da ASAE, na promoção da sua missão de segurança alimentar e económica.

•

Da AP Comunicação - Jornal das Oficinas, que vem apresentar o valioso contributo da ASAE, na
Mesa Redonda que juntou as principais entidades ligadas ao comércio de filtros de partículas, ambiente
e fiscalização, e cujas conclusões serão publicadas no Jornal das Oficinas e nas plataformas online, de
forma a sensibilizar as oficinas, no modo como a manutenção e instalação dos filtros de partículas deve
ser encarado no futuro.

•

Da Associação Nacional de Entidades Certificadoras (ANEC), que vem apresentar o seu louvor
pelo facto da ASAE, em ações de fiscalização realizadas a unidades hoteleiras, ter solicitado o Documento
das Medidas de Autoproteção, incentivando ao cumprimento da legislação em vigor, à melhoria das
condições de segurança nesses estabelecimentos e reduzindo o grau de risco que certas incidências
poderão causar no setor do Turismo em Portugal.

•

Da Direção da Confederação Portuguesa do Yoga, que também preside à Confederação Europeia
do Yoga, agradece e felicita a ASAE pelo trabalho desenvolvido em prol da defesa da saúde dos seus

confederados, da qualidade dos alimentos que ingerem e da supervisão de toda a indústria alimentar,
manifestando o seu apoio pela difícil missão que a ASAE desempenha na área alimentar, no sentido de
constante e silenciosamente defender toda a população que nem sempre tem essa noção.
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