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UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO - 2º aniversário e Livro Contra o Desperdício 

 
No dia 29 de setembro, data em que o Movimento Unidos 

Contra o Desperdício assinalou o seu 2º aniversário, foi 

lançado o Livro Contra o Desperdício. Um livro digital que 

além de permitir pesquisar receitas por tipo de produto em 

risco de desperdício nas nossas casas, partilha dicas sobre a 

correta conservação de alguns produtos, como poupar água 

ou dar uma segunda vida às embalagens. Tudo isto com a 

colaboração de várias marcas aderentes do Movimento.  

Para que nada se desperdice, veja aqui o que pode fazer em 

sua casa. 

 

 
 

Fonte: UCD 

 

 

 

Eurostat publica os primeiros dados UE sobre desperdício alimentar 

 
No dia 25 de outubro, o Eurostat publicou 
os resultados da primeira monitorização 
dos níveis de desperdício alimentar em 
toda a União Europeia (UE), de acordo com 
a metodologia comum proposta pela 
Comissão Europeia. 

 
 

Fonte: Comissão Europeia/Eurostat 

Este é um marco importante no plano de ação da UE para reduzir o desperdício alimentar, uma vez 
que pela primeira vez existe uma base de referência comum a todos os Estados-Membros (EM), para 
orientar trabalhos futuros a nível da UE e medir os progressos para atingir a meta do objetivo de 
desenvolvimento sustentável 12.3, de reduzir para metade o desperdício alimentar até 2030. 

Os dados do desperdício alimentar de cada EM, por elo da cadeia de abastecimento agroalimentar, 

podem ser consultados aqui. 

https://livrocontraodesperdicio.pt/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/a/a6/Foodwaste_20221024.xlsx


  

 

FAO apela à mobilização geral para acabar com as perdas e o desperdício 

alimentar 

Para assinalar o Dia Internacional da 

Consciencialização sobre as Perdas e o 

Desperdício Alimentar, a FAO promoveu 

uma Conferência em modo “virtual”, no 

dia 29 de setembro. Numa época em 

que a Humanidade enfrenta múltiplas 

crises e conflitos, que estão a afetar o 

normal funcionamento das cadeias de 

abastecimento alimentar, há um claro 

apelo para a urgência de se reduzir a 

nível global as perdas e o desperdício 

alimentares.  

 

O Diretor Geral da FAO, Qu Dongyu, no seu discurso de abertura, adiantou números que merecem 

reflexão. Segundo as últimas estimativas da FAO, o que se perde e desperdiça anualmente em todo o 

mundo permitiria alimentar 1,26 mil milhões de pessoas todos os anos, mais do que aquelas que se 

estima estarem em risco de subnutrição. Apelando diretamente aos governantes, operadores 

económicos e consumidores, o Diretor Geral da FAO afirma que a redução das perdas e do desperdício 

alimentares é um dos pilares para a transformação dos sistemas alimentares, sendo necessário 

acelerar a ação para se atingir o ODS 12.3. 

 

 

“Too Good To Go” lança selo “Observar, Cheirar, Provar”  

 
A “Too Good To Go” (TGTG) lançou o selo “Observar, 

Cheirar, Provar”, com o objetivo de reduzir o 

desperdício alimentar. Faz sentido usar os sentidos é a 

frase que alerta o consumidor para o uso dos sentidos 

antes de rejeitar produtos que atingiram o prazo de 

validade “Consumir de preferência antes de” ou 

“antes do fim de”. Esta menção, que reflete apenas a 

qualidade dos produtos, significa que até essa data o 

fabricante garante a máxima qualidade do produto, 

podendo não implicar riscos para a saúde se for 

consumido depois da mesma. Um teste rápido como 

observar, cheirar e provar ajuda o consumidor a não 

desperdiçar produtos que estão em boas condições 

para serem consumidos. Marcas da grande 

Distribuição, como o Continente, já estão a aderir e a 

colocar este selo nos produtos de marca própria. 

 

Fonte: TGTG 

 

Fonte: FAO 

https://www.fao.org/webcast/home/en/item/6023/icode/
https://toogoodtogo.pt/pt/blog/continente-observar-cheirar-provar
https://toogoodtogo.pt/pt/blog/continente-observar-cheirar-provar


  

Ciclo de webinars da Câmara Municipal de Almada 

 
A Câmara Municipal assinalou o Dia Internacional da 

Consciencialização sobre as Perdas e Desperdício Alimentar com a 

realização de um webinar dedicado ao tema ambiente, alterações 

climáticas e sustentabilidade. Este evento, que se insere nas 

comemorações dos 25 anos da adesão deste município à 

Associação Internacional das Cidade Educadoras (AICE), incluiu a apresentação do projeto “Reduzir o 

Desperdício Alimentar, Valorizando a Nutrição Saudável”, uma parceria da Cooperativa de Ensino Egas 

Moniz com o Comissariado Municipal para o Aproveitamento Alimentar da CMA.  

 

 

 

Visite o Hub da UE dedicado à prevenção das perdas e desperdício alimentar 
 

Aceda aqui! 

 

 

Combater o desperdício alimentar, uma responsabilidade 

partilhada do produtor ao consumidor 
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https://www.cm-almada.pt/educacao/25-aniversario-de-adesao-a-aice-pelo-municipio-de-almada/ciclo-de-webinars
https://www.cm-almada.pt/educacao/25-aniversario-de-adesao-a-aice-pelo-municipio-de-almada/ciclo-de-webinars
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/

