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Em 2010, a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) apresentou 565 resultados científi cos 
sobre um conjunto de importantes questões incluindo, 
entre outras, a avaliação de riscos para animais 
e seres humanos associados à febre Q e ao vírus da 
gripe H1N1, a fundamentação da base científi ca para 
1224 alegações de saúde relativas a «função geral», 
bem como a reavaliação da segurança do material de 
contacto alimentar bisfenol A.

Enfatizando o envolvimento da EFSA nas novas 
e emergentes áreas da ciência, o seu comité 
científi co redigiu um documento de orientação sobre 
a nanotecnologia e um relatório científi co sobre as 
substâncias activas endócrinas. A colaboração com 
parceiros internacionais, como a OMS e os pareceres 
científi cos conjuntos apresentados pelas agências 
congéneres da União Europeia, constituem também 
uma característica notável do seu trabalho ao longo do 
ano. A EFSA lançou convocatórias públicas em 2010 para 
renovar a fi liação dos seus painéis da ANS e CEF e para 
alargar a lista de reservas do comité científi co e dos seus 
outros oito painéis científi cos.

Quase dois terços dos resultados científi cos da EFSA 
em 2010 diziam respeito à avaliação da segurança dos 
produtos e substâncias e à avaliação da base científi ca 
das alegações relativas à saúde feitas sobre alimentos. 
A EFSA também fez signifi cativas contribuições no 
campo da avaliação de risco ambiental (ARA) relacionada 
com os produtos regulados. Por exemplo, o painel de 
OGM da Autoridade actualizou a sua orientação para 
os candidatos a uma ARA de instalações GM e o painel 
relativo aos produtos de protecção de instalações 
e respectivos resíduos publicados num parecer científi co 
da ARA sobre pesticidas.

A apresentação de aconselhamento científi co urgente 
é também parte essencial do serviço que a EFSA 
faculta aos gestores de risco europeus. Em 2010, 
a EFSA apresentou um aconselhamento urgente sobre 
a presença de clormequato em uvas de mesa e possível 
contaminação na cadeia alimentar devido à queda de 
cinza do vulcão Eyjafj allajökull na Islândia.

A EFSA deu grande ênfase à cooperação científi ca e ao 
estabelecimento de contactos em rede entre os Estados-
-Membros em 2010, fortalecendo as ligações com o seu 

fórum consultivo e pontos focais nacionais e atraindo 
um número crescente de pedidos remetidos para a sua 
base de dados de especialistas científi cos quando 
comparado com anos anteriores. A Autoridade também 
atribuiu 7,8 milhões de euros em subsídios e contratos 
a organizações especialistas, a nível nacional, capazes 
de a auxiliar no seu trabalho. Além disso, o ano de 2010 
assistiu ao lançamento da base de dados abrangente de 
consumo alimentar da EFSA, uma ferramenta valiosa que 
aumenta a exactidão das avaliações de exposição da EFSA 
e que é partilhada com os Estados-Membros.

Em 2010, o Conselho de Administração adoptou 
a Estratégia de Comunicações da EFSA para 2010-2013. 
Dado que esta estratégia é sustentada por uma 
extensa investigação e feedback dos parceiros-chave 
e intervenientes da EFSA, a referida estratégia abre 
caminho para comunicações mais efi cientes e de 
maior impacto por parte da Autoridade no futuro. Um 
instrumento substancial de investigação de 2010 que 
comprovou ser particularmente minucioso foi o inquérito 
do Eurobarómetro sobre a percepção dos consumidores 
sobre os riscos associados aos alimentos. Num esforço 
para promover uma maior coerência nas comunicações 
de risco em toda a União Europeia, a EFSA continuou 
a fortalecer a sua colaboração com os Estados-Membros 
através do grupo de trabalho do Fórum Consultivo para 
as Comunicações. A abordagem proactiva da Autoridade 
em estabelecer relações com organizações parceiras 
foi acrescidamente reforçada pelas visitas ofi ciais do 
presidente da Comissão, José Manuel Barroso, e do 
Comité do Parlamento Europeu para o Ambiente, Saúde 
Pública e Segurança Alimentar a Parma.

Além de fornecer sólidos aconselhamentos científi cos 
e avaliação de risco aos gestores de risco europeus, 
a EFSA aproveitou a oportunidade em 2010 para refl ectir 
em relação às suas próprias estruturas e processos. 
O objectivo desta auto-avaliação abrangente, que foi 
concluída em 2011, visa permitir à Autoridade tornar-
-se mais efi ciente, antecipar melhor as mudanças no 
ambiente em que opera e fazer uma melhor utilização 
dos seus recursos face ao aumento da carga de trabalho. 
A Autoridade também realizou uma revisão abrangente 
para fortalecer de forma adicional os seus procedimentos 
internos no que respeita à independência, um aspecto 
crítico para criar uma maior confi ança no seu trabalho.



Janeiro
• A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 

(EFSA) e o Centro Europeu para a prevenção de e 
Controlo de Doenças (ECDC) emitem o relatório de 
2008 sobre as zoonoses e surtos de origem alimentar na 
União Europeia

• O Instituto Federal Alemão para a Avaliação de Risco 
(BfR) visita a EFSA

• A EFSA confi rma que a carne de frango é a principal 
responsável pelos casos de campilobacteriose em seres 
humanos

• A EFSA revê a avaliação da exposição ao licopeno como 
corante alimentar

Fevereiro
• A EFSA publica a segunda série de pareceres sobre as 

alegações de saúde relativas a «função geral»

• As agências da União comprometem-se a dialogar com 
o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, 
sobre a sua contribuição para moldar a Europa

• Evento conjunto da EFSA e da Agência Espanhola 
para a Segurança Alimentar: «Science supporting Risk 
Surveillance of Imports» (Ciência apoia Vigilância de 
Risco das Importações)

Março
• Lançamento da publicação da EFSA

• A EFSA lança a sua base de dados abrangente de 
consumo alimentar europeia

• A EFSA publica a visão geral europeia sobre os níveis 
de dioxinas na alimentação humana e nos alimentos 
para animais

• A EFSA determina valores nutricionais de referência 
europeus para determinados nutrientes

• A EFSA consulta os especialistas europeus 
e internacionais sobre o bisfenol

• O comissário europeu responsável pela Saúde e pela 
Política do Consumidor, John Dalli, visita a EFSA

• A EFSA divulga inquérito sobre as bactérias 
Campylobacter e  Salmonella na União Europeia

Abril
• A EFSA faculta um aconselhamento científi co urgente 

sobre os riscos a curto prazo para a segurança 
alimentar de seres humanos e de animais na União no 
seguimento da erupção vulcânica na Islândia

• A EFSA avalia os possíveis riscos do pesticida 
clormequato nas uvas

• A EFSA reduz o nível de ingestão tolerável para 
a melamina

• A EFSA avalia as implicações para a saúde do chumbo 
na alimentação

• A EFSA avalia a segurança dos glicosídeos de esteviol

• O presidente da Comissão Europeia, José Manuel 
Barroso, visita a EFSA

Maio
• A EFSA revê as directrizes futuras para as actividades de 

recolha de dados

• Evento conjunto da EFSA-Direcção-Geral da Saúde e 
Defesa do Consumidor: «Can science and innovation 
build a more sustainable food chain?» (Podem 
a ciência e a inovação criar uma cadeia alimentar mais 
sustentável?)

• A EFSA faculta um aconselhamento científi co sobre 
a febre Q

• A EFSA celebra a Semana Europeia («Festa dell’Europa»)

Junho
• O Conselho de Administração da EFSA nomeia sete 

novos membros

• A EFSA compromete-se em dialogar com os 
intervenientes sobre as alegações relativas à saúde

• A EFSA avalia os factores que contribuem para a MRSA 
em suínos

• A EFSA publica uma declaração sobre as considerações 
de segurança alimentar da infecção pelo novo vírus 
infl uenza H1N1 em seres humanos

• A EFSA organiza e transmite pela Internet a reunião 
com os Estados-Membros sobre a avaliação de risco 
ambiental das instalações GM em Berlim

• A EFSA faculta um aconselhamento científi co sobre 
a disseminação da Ambrósia-Americana

• A EFSA recebe a delegação do Comissão do Ambiente, 
Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento 
Europeu (ENVI)

• A EFSA contribui para os eventos da UE na Exposição 
Mundial de Xangai de 2010

A U T O R I D A D E  E U R O P E I A  P A R A  A   S E G U R A N Ç A  D O S  A L I M E N T O S

PONTOS DE DESTAQUE
DA EFSA EM 2010



Julho
• A EFSA reduz a DDA sobre o amaranto, completando 

a sua reavaliação dos azocorantes alimentares

• A EFSA publica o segundo relatório anual sobre os 
resíduos de pesticidas nos alimentos

• A EFSA apresenta um novo parecer científi co sobre 
a avaliação da possível alergenicidade dos OGM

•  A EFSA lança a sua consulta pública sobre a estratégia 
das comunicações para 2010-2013

• A EFSA publica dados sobre os n    íveis de PCB 
nos alimentos

• A EFSA conclui o seu trabalho de quatro anos sobre as 
biotoxinas marinhas

• A EFSA emite uma orientação sobre a avaliação dos 
benefícios-riscos dos alimentos para a   saúde humana

Agosto
• A EFSA lança uma consulta pública sobre a prática 

da recolha de penas de gansos vivos para produção 
de penugem

• A EFSA publica pareceres científi cos sobre o papel das 
carraças na transmissão de doenças aos animais e sobre 
a sua distribuição geográfi ca na Europa

Setembro
• A EFSA actualiza o aconselhamento sobre o bisfenol A

• A EFSA revê a investigação mais recente sobre 
a clonagem animal

• A EFSA organiza a reunião das organizações não 
governamentais sobre os organismos geneticamente 
modifi cados (OGM)

• A EFSA publica um parecer científi co sobre a segurança 
e efi cácia da utilização de água quente reciclada como 
técnica de descontaminação de carcaças de carne

Outubro
• A EFSA faculta aconselhamento sobre 808 alegações 

relativas à saúde

• A EFSA organiza uma reunião técnica de intervenientes 
sobre o bem-estar animal durante o transporte

• A EFSA organiza o seu 15.º colóquio científi co sobre os 
riscos emergentes

• A Administração Dinamarquesa de Veterinária 
e Alimentação e o Instituto de Alimentação Nacional da 
Universidade Técnica da Dinamarca visitam a EFSA

Novembro
• A EFSA publica o seu Eurobarómetro sobre as 

percepções dos consumidores da União Europeia 
relativamente aos riscos relacionados com os alimentos

• A EFSA publica um documento de orientação sobre 
o impacto ambiental das instalações GM

• A EFSA completa a primeira etapa
da revisão abrangente da segurança
das substâncias aromatizantes

• A EFSA e o Centro Europeu para a Prevenção 
e Controlo de Doenças renovam o seu memorando 
de entendimento

Dezembro
• O Conselho de Administração da EFSA endossa o plano 

de trabalho e o orçamento para 2011

• A EFSA avalia o possível risco para a saúde das crianças 
decorrentes dos nitratos nos vegetais com folhas

• A EFSA e a indústria trocam pontos de vista sobre 
a orientação em termos de alegações relativas à saúde 
sobre a função imunológica e intestinal

• A EFSA organiza a 1.ª reunião da Rede Científi ca para 
a Avaliação do Risco Fitossanitário
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Números-chave de 2010

Resultados científi cos 565

Consultas públicas  91

Contratos e subsídios  98

Visitas pela Internet  3 milhões

Subscritores da newsletter electrónica  2

Cobertura dos media (artigos)  8,330

Pessoal da EFSA em Dezembro de 2010  433

Reuniões plenárias  98

Reuniões dos grupos de trabalho  994



15
,1

3%
17,77 66%

2
5

,0
4

%

31,5

3%

10
, 00
6

4
%

35

30

25

20

15

10

5

0

37,57
37,57 36,35

25,60 24,70

18,19

11,53
11,53

7,077,07711,533
11,53

9

25,60
 

TM
-A

C
-11-001-PT-C

Empenhados em garantir que os alimentos da Europa são seguros
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Actividade 1: Fornecimento de pareceres e aconselhamentos 
científi cos e abordagens à avaliação de risco

Actividade 2: Avaliação de produtos, substâncias e alegações 
sujeitas a autorização

Actividade 3: Recolha de dados, cooperação científi ca 
e estabelecimento de contactos em rede

Actividade 4: Comunicação e diálogo

Actividade 5: Governação

Execução orçamental por actividades

Execução orçamental

FINANÇAS DA EFSA DE 2010

Apropriações 
de compromissos

Montante previsto

Valor pago

Pessoal

Infra-estrutura

Actividades

Milhões EUR
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