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DGAE e APED organizam Workshop conjunto dedicado à temática do 
“Desperdício Alimentar” 
 

A DGAE, um dos membros da CNCDA, organizou com a APED um 
webinar sobre o “Desperdício Alimentar”, a 18 de dezembro de 
2020. O debate incidiu em temas específicos relacionados com 
barreiras e oportunidades na transição para uma economia circular, 
no contexto da atividade desenvolvida pelo setor da distribuição e 
do retalho, bem como sobre o desperdício alimentar, em que se 
abordaram questões relacionadas com a venda de produtos a 
granel, a venda de produtos “em risco de desperdício” e as doações. 
A ASAE e a DGAV, outros dois membros da CNCDA, também 
participaram neste webinar, com intervenções centradas no 
enquadramento geral do contexto legislativo, legal que contou 
ainda com a partilha de boas práticas por parte de alguns dos 
associados da APED (ALDI, IKEA, Jerónimo Martins, LIDL, Mercadona 

e SONAE) e com um debate sobre os desafios e oportunidades na prevenção do desperdício 
alimentar. 
 

Em que ponto está a UE em matéria de perdas e desperdício? 

A Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e 
Sustentabilidade Agrícola (EIP-AGRI) apresentou em maio de 
2020 o relatório de um estudo sobre as perdas de alimentos na 
Produção, que se estima serem da ordem dos 10%. 
De acordo com este Relatório, as perdas na produção podem 
resultar de fatores muito diferenciados, que vão desde 
operações agrícolas ineficientes, a dificuldades em cumprir 
contratos de produção ou mesmo falta de consciência da 
ocorrência da perda. Neste contexto, a agricultura digital surge 
como uma ferramenta que pode ajudar a solucionar parte do 
problema. 
 

 

 

https://www.dgae.gov.pt/
https://www.cncda.gov.pt/
http://aped.pt/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_reducing_food_loss_on_the_farm_final_report_2020_en.pdf
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Já está disponível o relatório da Conferência do Vaticano sobre 

“Redução das perdas e desperdício alimentares”, realizada em 

setembro de 2019 

Em setembro de 2019, a Academia Pontifícia das Ciências 
promoveu dois dias de reflexão sobre a «Redução das perdas de 
alimentos e desperdício».  
“(…) It is scandalous today not to notice how precious food is as a 
good, and how so much good ends up so badly” (1) dá o mote a 
esta conferencia que pretendeu “contribuir para a segurança 
alimentar global” assente na ideia de que a solução deste 
problema “exige ações abrangentes e sustentadas” que abordem 
as causas e consequências sociais, económicas e ambientais desse 
problema. 
 
 

(1) Excerto do discurso de Sua Santidade o Papa Francisco aos Membros da Federação Europeia dos Bancos Alimentares, Consistory 
Hall, sábado, 18 de maio de 2019. 
 

 

Prevenção e redução do desperdício alimentar em tempos de crise 

 
A pandemia provocada pela COVID-19 teve impacto ao nível dos sistemas agroalimentares e, 
naturalmente, teve repercussões ao nível do desperdício alimentar. 
Para avaliar esses impactos, a FAO promoveu um webinar, com convidados de diversas áreas. 
Assista aqui ao debate. 
 
 

 
 
Veja aqui como 
evitar o 
desperdício 
alimentar em sua 
casa. 

 

http://www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/pas_sv147.pdf
http://www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/pas_sv147.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v7V53eHiG7k
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_tips_stop_food_waste_pt.pdf
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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] 

 


