Professores

Dra. Michelle Riblet
 Assessora Científica - Políticas e Leis em Segurança Alimentar, com mais de 20 anos de experiência nos setores
de regulação e indústria alimentar.
 Doutorado em Engenharia Alimentar, MSc. Ciências Agrícolas, BSc Ciências da Alimentação.
 10 anos de experiência na autoridade central competente da Irlanda (Food Safety Authority of Ireland).
Desenvolvimento de instrumentos e apoio às agências oficiais para reforçar a coerência na aplicação da
regulamentação em toda a Irlanda (por exemplo, interpretação da legislação, critérios para a utilização de
instrumentos de execução, consultoria e cursos). Ponto de contato nacional com a Comissão Europeia para a
auditoria do sistema de controle de segurança alimentar da Irlanda.
 Prestação de conhecimento técnico especializado no desenvolvimento de SPS (desenvolvimento de
regulamentos de segurança alimentar e programas de execução, desenvolvimento de políticas, reforço de
capacitação, análise das lacunas) no Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos (Autoridade de Controle,
Alimentar de Abu Dhabi) e República da União de Mianmar (Programa de Desenvolvimento do Comércio da
UE).
 Professora da Comissão Europeia - Melhor Capacitação para Alimentos mais Seguros (Auditoria de Eficácia dos
Controles Oficiais).
 Experiência com a abordagem HACCP:
• Concepção, implementação & revisão da abordagem HACCP na indústria alimentícia da Irlanda.
• Regulamentação do controle oficial da abordagem HACCP na Irlanda e nos EAU.

Stephen Roberts


Perito internacional sênior em SPS/Controle Alimentar trabalhando nos setores público e
privado (incluindo PMEs) com mais de 25 anos de experiência internacional.



Forneceu apoio em processamento de frutos do mar, garantia da qualidade, laboratórios de
análise, HACCP/GHP/GMP, legislação em matéria de segurança alimentar, auditoria oficial das
instalações de exportação de alimentos (consultoria, implementação, avaliação e cursos),
acesso comercial dos produtos da pesca à UE, aos EUA e à outros países.



Reforço em CCAs para o acesso aos mercados da UE em muitos países, incluindo Mianmar,
Malásia, Filipinas, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, etc.



Apoiou muitas operações comerciais de exportação reforçando os programas de controle
alimentar através de atividades de formação e consultoria.



Expert em Recursos em diversos workshops regionais da UE/DG SANTE - Melhor Capacitação
para Alimentos mais Seguros (BTSF) em matéria de pesca e aquicultura para exportação para a
UE (África, Oriente Médio e Ásia).

Dr. John Ryder










Atual chefe da área de Produtos, Comércio e Marketing, Departamento de Pesca e Aquicultura, da
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, Roma, Itália -11 anos com a FAO.
BSc (Bioquímica), PhD (Ciências da Alimentação), Mestrado em Administração de Empresas (MBA).
Ex-chefe do Departamento de Pesca e Gestor de Programas do Programa de Pesquisa Pós-Colheita
para Produtos de Pesca - Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento
Internacional/Instituto de Recursos Naturais - 4 anos.
Ex-cientista do Departamento de Investigação Científica e Industrial da Nova Zelândia, Laboratório
de Pesquisa em Frutos do Mar -13 anos.
35 anos de experiência em pesca e aquicultura – com foco em Ciência e Tecnologia Pós-Colheita,
segurança alimentar/conformidade para a exportação, comércio e acesso ao mercado.
Experiência de trabalho em mais de 60 países - economias desenvolvidas, em desenvolvimento e em
transição.
Expert da UE sobre a abordagem HACCP para "Fortalecimento das Condições de Saúde dos Produtos
de Pesca em Países ACP" – Foco no cumprimento dos requisitos da UE pela indústria de frutos do
mar.

