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Venda de produtos em fim de vida nos supermercados: novo recorde em 2021 

 Uma das estratégias para reduzir o desperdício 

alimentar no retalho, passa pela depreciação do 

preço de venda de produtos com data de 

validade próxima do seu termo, identificando 

estes produtos com uma etiqueta de cor distinta da habitual. Nesse sentido, a CNCDA estabeleceu em 

2018 um protocolo com a APED, para incentivar a implementação deste circuito alternativo nas lojas 

dos seus associados. Segundo a APED, em 2021 os supermercados aderentes (2.604 lojas) 

comercializaram através deste circuito mais de 24.400 toneladas de produtos, o que representa um 

crescimento de 98% face a 2020. 

 
 

Reunião do subgrupo Doação da Plataforma europeia para as Perdas e 

Desperdício Alimentar 

O subgrupo Doação realizou em novembro, a sua 

segunda reunião deste ano, que se centrou na avaliação 

do ponto de situação da redistribuição de alimentos na 

União Europeia. Neste encontro foi possível conhecer 

algumas das estratégias que têm sido adotadas pelos 

Bancos Alimentares em vários Estados-Membros, para 

fazer face aos constrangimentos criados pela pandemia 

COVID-19 e, mais recentemente, a pela guerra na 

Ucrânia. À margem da reunião, foi ainda realizada uma visita ao Banco Alimentar de Bruxelas. Consulte 

a agenda da reunião e as apresentações aqui. 

 
 

COP27 e como a redução das perdas e desperdício pode contribuir para travar 

as alterações climáticas 

A 27ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas – 

COP27 – que se realizou entre 6 e 18 de novembro no 

Egito, surge em plena crise energética, em que se 

verificam concentrações recorde de gases com efeito 

estufa e o aumento de eventos climáticos extremos.  

Fonte: CE 

Fonte: FAO 

http://aped.pt/aped/
https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste/thematic-sub-groups/food-donation_en
https://unfccc.int/cop27


  

Nesta conferência, que reuniu lideres de todo o mundo, do setor público, privado e organizações não 

governamentais, pretendia-se avaliar os resultados da COP26 para propor ações numa série de 

questões críticas para enfrentar a emergência climática – desde a redução urgente das emissões de 

gases de efeito estufa, à construção de resiliência e a adaptação aos impactos inevitáveis das 

alterações climáticas, para cumprir os compromissos de financiar a ação climática nos países em 

desenvolvimento, procurando uma solidariedade renovada entre os países, para cumprir o histórico 

Acordo de Paris. 

Assista à conferência Food loss and waste reduction for a better climate que se realizou no Pavilhão 

Oficial de Alimentação e Agricultura, uma área dedicada à transformação dos sistemas 

agroalimentares, que coloca pela primeira vez na agenda esta temática, como uma parte importante 

da solução para a crise climática. 

 

Projeto de medição do desperdício da Universidade de Trás-os-Montes (UTAD)  

A UTAD está a liderar um projeto de medição do 

desperdício alimentar que envolve vários países, 

financiado pelo programa Horizon. A par desta 

iniciativa, conheça outros trabalhos que a UTAD tem 

desenvolvido na área do desperdício alimentar. 

 

 

Bootcamp Master da APCER em Sustentabilidade e Desperdício Alimentar  

 
A APCER vai iniciar a 23 de janeiro um Bootcamp 

Master em sustentabilidade e desperdício alimentar, 

destinado a Gestores de topo, quadros técnicos, 

auditores e consultores. 

O curso decorre em formato online, em sessões 
síncronas, numa plataforma de videoconferência, e 
tem como objetivos gerais dotar os formando de 
competências que permitam identificar, analisar 
criticamente e avaliar problemas de desperdício 
alimentar, bem como identificar, avaliar e melhorar 
processos com impacto na sustentabilidade ambiental. 

 

 

Consulte as novidades!  

Fonte: APCER 

https://www.youtube.com/watch?v=QIRz9UfmKdY
http://cop27foodpavilion.cgiar.org/
https://www.utad.pt/
https://www.cncda.gov.pt/images/noticias/CNCDA_UTAD.pdf
https://www.apcergroup.com/pt/
https://www.cncda.gov.pt/images/noticias/brochura_Bootcamp_MASTER_Sustent_Desperdicio_V4.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/
https://go.apcergroup.com/e/872801/bilidade-Desperdicio-Alimentar/hxz4fz/1027245704?h=Bvm3GSx3VIhc8PazdwRww62yU6RalVbOfHrD86JpH_0


  

 

Combater o desperdício alimentar, uma responsabilidade 

partilhada do produtor ao consumidor 
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