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Agenda

8ª reunião
plenária
12.7.2019

1.

Apreciação e aprovação do Relatório de Progresso

2. Ponto de situação das medidas da ENCDA
3. Desenvolvimentos ao nível da UE
- Plataforma Perdas e Desperdício Alimentar

- Medição do desperdício alimentar
4.

Diversos
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Relatório de Progresso

- Reportado a 31/5/2019 (excecionalmente)

- Comentários recebidos de quase todas as entidades até 11/7
- Fichas de medida não constam; atualização no próximo relatório
- Próximos relatórios reportados a 30/9 e 31/12/2019
- Atualização de fichas de medida e aferição dos respetivos
indicadores – relatório de 30/9/2019
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2 - Ponto de situação das medidas da ENCDA
Medida 1 (ASAE/DGAV) - Rever e difundir linhas de orientação de segurança alimentar com vista ao
combate ao desperdício

Medida 2 (DGC) - Promover ações de sensibilização junto dos consumidores
Medida 3 (DGE) - Desenvolver ações de sensibilização para a população em idade escolar
Medida 4 (DGAV/ASAE) - Desenvolver ações de formação específicas para diferentes segmentos da
cadeia
Medida 5 (INE) - Publicar regularmente painel de estatísticas dos níveis de desperdício alimentar,
incluindo a criação no portal das estatísticas oficiais de área dedicada a este tema
Medida 6 (GPP/DGC) - Divulgar boas práticas
Medida 7 (IAPMEI) - Promover o desenvolvimento de processos inovadores
Medida 8 (ASAE/DGAV) - Facilitar e incentivar o regime de doação de géneros alimentícios

Medida 9 (GPP/APA/INE/DGAV/ASAE/DGRM) - Melhorar a articulação e envolvimento da
administração do Estado na regulação europeia e internacional
Medida 10 (GPP/APA) - Criar e dinamizar uma plataforma colaborativa que permita identificar
disponibilidades por tipo de géneros alimentícios
Medida 11 (DGAE/DGAV) - Promover locais específicos para venda de produtos em risco de
desperdício
Medida 12 (INE) - Desenvolvimento da metodologia para o cálculo do desperdício alimentar nas
diferentes fases da cadeia
Medida 13 (DG Saúde / ISS. IP.) - Desenvolver projetos
piloto na área da saúde e nutrição
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Medida 14 (GPP) - Elaborar relatórios periódicos para apresentação à tutela e divulgação geral

3 - Desenvolvimentos ao nível da UE
- Plataforma Perdas e Desperdício Alimentar
- Medição do desperdício alimentar (Portugal)
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3 - Desenvolvimentos ao nível da UE
“Redistribution of surplus food: examples of practices in the Member States”
Objetivo: ilustrar como os EM
implementam as regras da UE
para facilitar a doação de alimentos na
prática
Conteúdo: aborda áreas onde a
legislação da UE prevalece (por
exemplo, higiene alimentar, rotulagem,
IVA…), bem como as que são regidas
a nível nacional (por exemplo,
responsabilidade, outra tributação)

Publicação: maio de 2019

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food6
donation_ms-practices-food-redis.pdf

3 - Desenvolvimentos ao nível da UE
Avaliação das medidas de prevenção do desperdício
Avaliação com base em 6 critérios:
Qualidade, eficácia (sucesso no
alcance do resultado desejado, i.e.,
dos objetivos traçados), eficiência
(alcance dos objetivos de impacto;
ate, económico, ambiental, social),
sustentabilidade ao longo do tempo,
transferibilidade, e cooperação
intersectorial
Resultados: apoiar “calculadora
online” para (auto)avaliação de
iniciativas de prevenção do
desperdício alimentar em termos
económicos e ambientais.

Publicação: dezembro de 2019
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-platform_20190506_flw_pres-04.pdf

3 - Desenvolvimentos ao nível da UE
Datas de validade

Prioridade : projeto de orientação técnica
que clarifique requisitos legais UE para
promover práticas de marcação de datas
data mais consistentes
pelos operadores do sector alimentar e
autoridades de controlo
Task-Force estabelecida e aconselhamento
científico da EFSA para clarificar sobre
decisões de “consumir até”
A marcação de data “consumir de
preferência antes de” pode ser integrada
em recomendações de plataforma ainda em
2019
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3 - Desenvolvimentos ao nível da UE
Medição e reporte (obrigações dos EM)

• Reporte anual, com análise detalhada no 1º ano (2020) e depois repetida de 4 em 4
anos para as 5 fases da cadeia (produção, industria, retalho, canal HORECA,
consumidor/famílias)
• Requisitos de qualidade (obrigatoriedade do reporte indicar os métodos usados
para análise detalhada; descrição da amostra; fontes e graus de incerteza)
• Primeiro reporte é sobre o ano 2020, a remeter à Comissão até 30/06/2022 (até 18
meses depois).
• Acto delegado adotado em maio de 2019. O formato do reporte definido em ato de
implementação no Grupo resíduos da Comissão (DG ENV)

• Reporte voluntário de: parte edível do desperdício; alimentos não vendidos
valorizados via alimentação animal; parte drenada para esgoto; alimentos doados.
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• .

3 - Desenvolvimentos ao nível da UE
- Plataforma Perdas e Desperdício Alimentar
- Medição do desperdício alimentar (Portugal)
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