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IAPMEI e Politécnico de Bragança juntos no combate ao Desperdício Alimentar 

 

Realizou-se no dia 7 de abril o webinar “Combate ao Desperdício Alimentar | Da Investigação 

à Indústria - Estratégias Integradas para a Valorização do Setor Agroalimentar”, organizado 

no âmbito de uma parceria entre o IAPMEI e o Instituto Politécnico de Bragança.  

O evento teve como objetivo sensibilizar as empresas e as entidades da envolvente empresarial 
para a adoção de práticas e processos de produção que contribuam para a redução do 
desperdício alimentar, através da apresentação de um conjunto de projetos promissores na sua 
valorização e reaproveitamento. Programa e Gravação. 
 

 

Selo “Produção sustentável, Consumo Responsável” – para distinguir quem 

combate o desperdício alimentar 

Já se encontra disponível no sítio institucional da Comissão 

Nacional (www.cncda.gov.pt) o requerimento para uso do 

selo distintivo “Produção sustentável, Consumo 

Responsável”.  

Se no âmbito da sua atividade contribui ativamente para o 

objetivo de reduzir o desperdício alimentar, consulte o 

Regulamento e preencha o Requerimento de utilização do 

Selo! 

https://www.iapmei.pt/EVENTOS/Webinar-Combate-ao-Desperdicio-Alimentar-Da-In-(1).aspx
http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb/quem-somos
https://www.iapmei.pt/getattachment/EVENTOS/Webinar-Combate-ao-Desperdicio-Alimentar-Da-In-(1)/Programa_07-04-2021.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.youtube.com/watch?v=85SoqD-JpPo
http://www.cncda.gov.pt/
https://www.cncda.gov.pt/images/PremioSelo/selo/Regulamento_selo_Final2._docx.pdf
https://www.gpp.pt:480/selocncda/
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Associação Smart Waste Portugal (ASWP) no programa Hora de Agir  

 
A ASWP, um dos membros do Painel Consultivo da CNCDA, participou no programa Hora de 
Agir no passado dia 17 de março¸ dedicado à temática do Desperdício Alimentar. Este evento, 
organizado pelo Fórum Energia e Clima, teve como objetivo a partilha de ideias e boas práticas, 
do que tem vindo a ser feito em Portugal, Angola e Moçambique. 

A Diretora Executiva da ASWP, Luísa Magalhães, deu nota do trabalho da Associação nesta 
temática, realçando a importância da partilha de boas práticas e da estratégia colaborativa, 
uma vez que se trata, para além de um problema ambiental e económico, um problema 
alarmante do ponto de vista social e ético. Salientou ainda a relevância da CNCDA e da 
Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar, documentos 
cruciais no combate ao desperdício alimentar, que envolvem uma equipa multidisciplinar. 
Ver gravação 
 
 

10º encontro da Plataforma Europeia para as Perdas e Desperdício Alimentares 

No passado dia 18 de março, 
realizou-se mais uma reunião da 
Plataforma Europeia para as 
Perdas e Desperdício Alimentares. 
Entre os muitos temas abordados, 
destaca-se a avaliação de como a 
Plataforma e as suas 
Recomendações para a ação têm 
ajudado os vários Estados-
Membros a reduzir o desperdício 
alimentar. 

Programa e Apresentações 

Fonte: EU PFLW 

https://www.youtube.com/watch?v=1rKI8dNEf34
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_platform_key-recs_pt.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
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Food Waste Index Report 2021 

A FAO publicou o Relatório do Índice de Desperdício 
Alimentar, um trabalho desenvolvido no âmbito do Programa 
Ambiental das Nações Unidas, que visa apoiar os países no 
cumprimento das metas para o objetivo 12.3 do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS 12.3).  

O relatório apresenta um modelo de sistematização, análise e 
modelação de dados que, de acordo com uma metodologia 
específica, permite a cada país medir o seu desperdício 
alimentar e desta forma melhor acompanhar o seu progresso 
nacional até 2030. 
 
 
Relatório 
 

 
 
 
Quer saber mais sobre as ações previstas na Estratégia Farm to Fork para reduzir 
as perdas e o desperdício alimentares?  
 

 
 
Veja o vídeo.  
 

 

Combater o desperdício alimentar, uma responsabilidade 

partilhada do produtor ao consumidor 

 

Para receber a Newsletter da CNCDA, envie um e-mail para cncda@gpp.pt com o “assunto” [SUBSCREVER] 

http://www.fao.org/home/en/
https://www.unep.org/about-un-environment
https://www.unep.org/about-un-environment
https://gpp.us11.list-manage.com/track/click?u=0baf2122dd6d756a4c4b04f35&id=14d22cf296&e=0e3608e39e
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195618?&lg=EN

