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Uma ciência de con�ança 
para a segurança dos alimentos

As redes cientí�cas da EFSA são 
compostas por organizações nacionais que colaboram 

com a EFSA em domínios especí�cos como a recolha de 
dados, os riscos emergentes, a monitorização de resíduos de 

pesticidas e a comunicação dos riscos.

COMO FUNCIONA A EFSA 
com os Estados-Membros da UE 

O Conselho de Administração é o órgão de 
direção da EFSA e assegura que a Autoridade desempenhe 

a sua missão e as suas funções em conformidade com o 
quadro jurídico da UE. Não in�uencia o trabalho 

cientí�co independente realizado pela EFSA.

O Fórum Consultivo é onde a EFSA e 
os Estados-Membros se reúnem para trocar 
informações e conhecimentos relacionados 
com a avaliação dos riscos dos alimentos na 
Europa. O fórum aconselha o diretor executivo 
da EFSA sobre o programa de trabalho da EFSA 

e a hierarquização dos pedidos de 
aconselhamento cientí�co. É apoiado pelos 

Pontos Focais.

Adota o programa de trabalho anual e 
plurianual da EFSA, o relatório anual de 
atividades e o orçamento.
Elabora a lista das organizações 
competentes da UE que podem assistir a 
EFSA na sua missão.
Nomeia os membros do Comité Cientí�co 
e dos painéis cientí�cos, bem como o 
diretor executivo da EFSA.

Promove a colaboração e evita a duplicação 
de esforços.
Aborda opiniões cientí�cas divergentes.
Identi�ca e caracteriza os riscos 
emergentes.
Os pontos focais funcionam como polos de 
ligação para o intercâmbio de informações, 
a ligação em rede e a participação.

Facilitam um quadro de cooperação 
cientí�ca através da coordenação das 
atividades.
Trocam informações.
Desenvolvem e executam projetos conjuntos.
Procedem ao Intercâmbio de conhecimentos 
técnicos e boas práticas;
Coordenam as atividades de comunicação 
dos riscos.

O apoio prestado à EFSA pelos Estados-Membros da UE através do Fórum Consultivo, dos Pontos Focais e das 
Redes Cientí�cas é fundamental para o funcionamento e�caz do sistema de segurança alimentar da UE.

Com a aplicação do Regulamento Transparência, os Estados-Membros estarão representados no Conselho de 
Administração da EFSA, juntamente com representantes da sociedade civil, dos interesses da cadeia alimentar e 
das instituições da UE.

QUEM PARTICIPA?

Desde julho de 2022, o Conselho de 
Administração da EFSA inclui representantes 
dos Estados-Membros, do Parlamento 
Europeu, da Comissão Europeia, da 
sociedade civil e dos interesses da cadeia 
alimentar, bem como dos países da 
Associação Europeia de Comércio Livre 
(EFTA).

Representantes das autoridades nacionais 
de segurança alimentar dos 
Estados-Membros, da Islândia e da 
Noruega, bem como observadores da 
Suíça, dos países candidatos à adesão à UE e 
da Comissão Europeia.

Representantes de organizações 
designadas nos Estados-Membros com 
competência ou responsabilidade nos 
domínios abrangidos por cada rede.

COMO SÃO NOMEADOS?

Os representantes dos Estados-Membros são nomeados 
pelos próprios Estados-Membros e nomeados pelo 
Conselho Europeu. Os representantes da sociedade civil e 
dos interesses da cadeia alimentar são nomeados pelo 
Conselho Europeu, em consulta com o Parlamento Europeu, 
a partir de uma lista elaborada pela Comissão Europeia. Os 
representantes das instituições da UE e dos países da EFTA 
são nomeados pelas próprias instituições e países.

Os membros são nomeados pelas autoridades nacionais 
de segurança alimentar dos Estados-Membros, da 
Islândia, da Noruega e dos países observadores.

As redes cientí�cas são criadas pelo Conselho 
de Administração com base em propostas 
apresentadas pelo Fórum Consultivo e pela EFSA.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FÓRUM CONSULTIVO E PONTOS FOCAIS

REDES CIENTÍFICAS

TAREFAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FÓRUM CONSULTIVO 

E PONTOS FOCAIS
REDES CIENTÍFICAS


