
 

 

 

"Alcançar consenso sobre a ciência da regulamentação e legislação alimentar para garantir a disponibilidade global de 

produtos alimentares seguros e saudáveis para todos os consumidores". 
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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

INICIATIVA DE HARMONIZAÇÃO GLOBAL LANÇA SITE DE 
RELATÓRIOS ANÔNIMOS DE INCIDENTES DE SEGURANÇA 

DE ALIMENTOS 
 

O novo site online ajudará qualquer pessoa que trabalhe na indústria alimentar e bebidas em 

qualquer lugar do mundo a relatar incidentes graves de segurança alimentar sem o risco 
de ser identificado. 

 

(Viena, Áustria) 9 de agosto de 2021 - A Global Harmonization Initiative (GHI) tem o 

prazer de anunciar o lançamento do site de relatório denúncias de incidentes de segurança 

alimentar. Ele está disponível em: https://whistle.globalharmonization.net para qualquer pessoa, 

em qualquer país, que trabalhe na indústria de alimentos e bebidas. 

 

“Em todo o mundo, a maioria dos funcionários da indústria alimentar não ousa relatar informações 

sobre questões de segurança externamente por causa das consequências de seu empregador 

descobrir quem são. Alguns funcionários seguem a sua consciência e a consequência é que, ao 

mesmo tempo que salvam as pessoas do perigo, muitas vezes perdem o emprego e podem sofrer 

consequências piores. Este ainda é o destino de muitos denunciantes. Por este motivo, o GHI 

desenvolveu um site anônimo para relatórios de incidentes de segurança alimentar. A ênfase está 

no anônimo e adotamos salvaguardas de privacidade baseadas na web para garantir isso. Ao 

preencher a denúncia online, o repórter também é frequentemente lembrado para não revelar 

nada que possibilite sua identificação”, afirma Huub Lelieveld, presidente do GHI. 

 

Todos os dias, em qualquer lugar, a indústria de alimentos e bebidas oferece produtos seguros, 

saudáveis e agradáveis para a população mundial. No entanto, às vezes, há alimentos que são 

produzidos, por acidente ou em alguns casos propositalmente, que não obedecem aos padrões 

de segurança exigidos. Esta é uma preocupação séria e algo que a GHI gostaria de ajudar a 

prevenir. 

 

As questões de segurança alimentar são uma ameaça à saúde pública, com potencial para causar 

danos aos consumidores e, na pior das hipóteses, às vezes até a morte. As questões de segurança 

alimentar são uma ameaça para a população mundial e podem impedir que as pessoas tenham 

acesso a alimentos nutritivos, seguros e suficientes. Em todos os países, a denúncia de incidentes 

de segurança alimentar está a aumentar, e acredita-se que isso se deva principalmente à melhoria 

dos sistemas de vigilância e notificação. Também ajuda a aumentar a conscientização sobre a 

segurança alimentar dos consumidores e das pessoas que trabalham no fabrico, processamento 

e fornecimento de alimentos e bebidas. Os incidentes de segurança alimentar relatados são, no 
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entanto, apenas a ponta do iceberg. Escondidas da vista estão muitas ocorrências não relatadas 

que acontecem todos os dias em todos os países do mundo. 

Nos piores casos, as questões de segurança alimentar podem ser reduzidas a práticas 

descuidadas, ou seja, não seguir os procedimentos ou não ter os processos corretos 

implementados. Mentes criminosas também são uma causa significativa de preocupação com a 

segurança alimentar. As atividades fraudulentas deliberadas incluem o uso de ingredientes 

inferiores ou proibidos para aumentar os lucros, e tudo sob o risco de causar danos aos 

consumidores. 

 

Os valores e a legislação de segurança alimentar variam entre os países. Os governos nacionais 

aplicam-os de maneiras diferentes. Esquemas oficiais de denúncias também existem em alguns 

países. Eles são implementados para pessoas que desejam relatar preocupações com a segurança 

alimentar, e variam no nível da proteção que podem fornecer aos denunciantes. 

 

Mesmo com o nível de proteção que alguns países oferecem, as pessoas ainda podem ter medo 

de esquemas de denúncias, especialmente onde podem ser identificados. Por causa disso e com 

a necessidade cada vez maior de alertas rápidos sobre questões de segurança alimentar, a GHI 

criou uma ferramenta de relatório online de fácil acesso - o Whistleblower Food Safety 

Incident Report Site. Este site online destina-se a qualquer pessoa que trabalhe na cadeia de 

abastecimento alimentar, em qualquer país do mundo, preocupada com a segurança de um 

produto ou processo numa empresa alimentar. Mais importante ainda, é anônimo. Atualmente 

disponível em inglês, o site em breve será disponibilizado nos idiomas locais. 

 

Todos os relatórios de incidentes graves que a GHI recebe serão avaliados por uma equipa de 

especialistas em segurança alimentar. Para aquelas preocupações que a GHI confirma como 

“graves” (ou seja, que podem causar sérios danos aos consumidores), a GHI informará as 

autoridades locais dentro do país de interesse e pedirá que investiguem. O site está a ser lançado 

junto com uma campanha de conscientização social para pessoas que trabalham na indústria de 

alimentos e bebidas, para relatar qualquer preocupação séria de segurança que eles tenham. Veja 

o infográfico abaixo. 

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 
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A Global Harmonization Initiative (GHI) é uma rede internacional de cientistas individuais e 

organizações científicas que trabalham juntas para promover a harmonização das regulamentações e 

legislações globais de segurança alimentar por meio de ciência sólida. A GHI defende a harmonização 

global com base científica das leis e regulamentos de segurança alimentar que eliminarão as barreiras 

comerciais disfarçadas de proteções à segurança alimentar, para ajudar a reduzir a fome no mundo e 

aumentar a segurança alimentar para todos. A GHI é uma organização sem fins lucrativos registada em 

Viena, Áustria. Para obter mais informações, visite www.globalharmonization.net  
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