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Breves destaques sobre 2018:

- Aprovação da ENCDA, RCM 46/2018, de 5 de abril

- 2 Plenárias: 11 de abril e 13 de julho

- 2 relatórios de progresso: 31/07 e 31/10

- Consolidação do painel consultivo da CNCDA

- Acompanhamento ao nível da União Europeia 

- Conferência de debate da ENCDA no Dia Mundial da Alimentação 
(16/10) e lançamento de várias medidas do PACDA

- Autonomização do Portal da CNCDA (www.cncda.gov.pt)
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Destaques do último relatório progresso (31.10.2018)

- Assinatura do compromisso voluntário com o setor do retalho 
agroalimentar, entre a APED e a CNCDA (Medida 11 DGAE/DGAV) 

- Lançada a campanha da DGC ”Poupe! Diga não ao desperdício alimentar” 
(Medida 2, DGC)

- Publicação de Guia sobre doação de alimentos a instituições e nas 
atividades de solidariedade social (Medida 1, DGAV/ASAE)

- Publicação de esclarecimento técnico para uma correta leitura das datas 
de validade nos rótulos dos alimentos (medida 1, DGAV)

- Inicio do Ciclo de ciclo de conferências do IAPMEI dedicadas ao combate 
ao desperdício alimentar, Calda da Rainha e Faro (Medida 7, IAPMEI)

- Selo distintivo, concurso de ideias (Medida 6, GPP/DGC)
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Informações:

- Protocolo CNCDA/Food Nutrition Awards (M6)

- Reedição do concurso de ideias para o selo distintivo (M6)

- Contributo da Associação Smartwaste Portugal

- Plataforma eletrónica para circulação de informação
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Perspetivas para 2019:

- 3 reuniões plenárias: janeiro, junho, novembro 

- 4 relatórios de progresso: 31/01; 30/04; 31/07; 31/10

- Pelo menos 1 reunião do painel consultivo: 31/01

- Acompanhamento ao nível da União Europeia 

- Seminários (Medida 9) com painel consultivo

- Possibilidade de Estudo alargado a várias dimensões do 
desperdício alimentar, motivando envolvimento das 
Universidades, Federações, Associações… (caderno de encargos)
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Destaques da concretização de algumas medidas em 2019:

- Plataforma doação, processo aquisitivo e operacionalização (M10)

- Seminários (a ver adiante na apresentação; M9)

- INE, trabalhos para sistema de medição (M12)

- Reedição do concurso de ideias para o selo (M6)

- Prémio de excelência integrado nos Food Nutrition Awards (M6)

- Boas práticas no site da CNCDA

- Necessidade de reanalisar as ações previstas (e ainda não 
previstas) e monitorizar as metas em cada medida
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M Promotor Metas Indicadores
Ações

em 2019
M1 ASAE/DGAV M1.1 - Atingir em 2021, diretamente ou através das suas associações representativas 

90% dos produtores primários

90% dos agro industrias

90% do retalho alimentar

90% do canal HORECA

90% das IPSS

M1.2 - Revisão anual de práticas e procedimentos implementados (meta a considerar em 

conjunto com M8)

I1.1  % de operadores, por elo da cadeia alimentar, que receberam diretamente ou através das 

suas associações representativas, guias de boas práticas e procedimentos

I1.2 - N.º de revisões de práticas e procedimentos implementados (Indicadores a considerar em 

conjunto com M8) …

M2 DGC M2.1 - Atingir em 2021:

65% dos consumidores (da população)

I2.1 Percentagem da população portuguesa adulta que tomou contacto com as ações de 

sensibilização
…

M3 DGE M3 - 20% de estabelecimentos escolares onde foram desenvolvidas ações específicas integradas 

na ENCDA

- média de 30% de alunos abrangidos por escola

- média de 20% alunos abrangidos no país

(incremento de 4 p.p./ano)

I3.1 Percentagem de:

- estabelecimentos escolares envolvidas em cada ano letivo

- alunos envolvidos em cada ano letivo

…

M4 DGAV/ASAE M4.1 - Atingir em 2021, diretamente ou através das suas associações representativas:

70% dos produtores agrícolas

70% dos agro industrias

70% do retalho alimentar

70% do canal HORECA

70% das IPSS

M4.2- 10 ações de formação específicas realizadas por segmentos da cadeia alimentar

I4.1 - 'Percentagem de operadores, por elo da cadeia alimentar, que receberam, diretamente ou 

através das suas associações representativas, ações de formação específicas

I4.2 N.º de ações de formação específicas realizadas
…

M5 INE M5.1 - Criação no portal das estatísticas oficiais do INE de área dedicada ao desperdício alimentar 

até 2020

M5.2 - Reduzir, para metade, o desperdício alimentar até 2030

I5.1 - N.º de publicações de estatísticas do desperdício alimentar por segmento da cadeia, a 

partir de 2020

I5.2 - Nível de variação do desperdício alimentar por segmento da cadeia

…

M6 GPP/DGC M6.1 - Enquadramento regulamentar até ao segundo trimestre de 2018

M6.2 - No 1º ano de lançamento da medida, adesão 350 empresas. Considerar incrementos 

anuais de 20% nos anos subsequentes.

I6.1 - Publicação de texto jurídico

I6.2 - N.º de empresas (e outras entidades) aderentes concorrentes em cada ano
…

M7 IAPMEI M7.1 - Assegurar presença de 80% de PME nas ações de sensibilização e interface a realizar no 

âmbito do combate ao desperdício alimentar

M7.2 - Aumento de 20% ao ano no n.º de PME que passam a integrar formas de discriminação 

positiva para ações que visam sensibilizar ou reduzir o desperdício alimentar

I7.1 - % de PME presentes nas ações de sensibilização e interface a realizar no âmbito do 

combate ao desperdício alimentar.

I7.2 - % de PME que integram formas de discriminação positiva para ações que visam sensibilizar 

ou reduzir o desperdício alimentar

…
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M Promotor Metas Indicadores
Ações

em 2019
M8 ASAE/DGAV M8.1 - 10 procedimentos harmonizados adotados

M8.2 - 1 revisão anual das orientações

(Meta a considerar em conjunto com M1)

I8.1 - Procedimentos harmonizados adotados

I8.2 - Taxa de revisão periódica de orientações

(Indicador a considerar em conjunto com M1)

…

M9 GPP/APA M9.1 - 10 reuniões/ano previamente articuladas

M9.2 - 10 reuniões/ano com seguimento articulado

M9.3 - Avaliar até 31.03.2018 as necessidades de atuação sobre os mecanismos de regulação e 

das barreiras técnicas e administrativas identificadas no diagnóstico

I9.1 - N.º de reuniões articuladas antecipadamente

I9.2 - N.º de reuniões com seguimenjto articulado

I9.3 -% de barreiras/mecanismos de regulação avaliados

…

M10 GPP/APA M10.1 - Data de lançamento para produção da plataforma: julho/19

M10.2 - Relatório de ponto de situação a apresentar em dez/19 (oferta vs procura; níveis de 

integração com outros sistemas; quantidades envolvidas; estimativas e tendências)

I10.1  - Data da finalização do documento dos requisitos funcionais: jan/18

I10.2 - Data de finalização do processo aquisitivo: mar/18

I10.3 - Projeto-piloto implementado até outubro de 2018

I10.4 - Estimativa de quantidades envolvidas

…

M11 DGAE/DGAV M11.1 - Enquadramento regulador até julho de 2018

M11.2 - Sistema de monitorização até dezembro de 2018

I11.1 - Publicação de enquadramento regulador/orientações

I11.2 - Monitorização de quantidades

…

M12 INE M12.1 - Divulgação do documento metodológico e certificação do estudo estatístico pelo 

Sistema Estatístico Nacional em 2020

M12.2 - Informação quantificada sobre o desperdício alimentar divulgada publicamente a partir 

de 2021 (*)

I12.1 - Informação quantificada sobre o desperdício alimentar disponibilizada à CNCDA a partir 

do 2.º semestre de 2020 (*)

(*) Salvaguardando eventuais atrasos na implementação das alterações à “Diretiva Resíduos”

…

M13 DGS/ISS M13.1 - 20.000 downloads a atingir até 2019 do Livro da “Alimentação Inteligente: coma melhor, 

poupe mais” produzido em 2012 

M13.2 - Produção até dezembro de 2017 do “Manual para a utilização de cabazes de alimentos“

M13.3 - 20 formações sobre a utilização adequada dos cabazes, a realizar no decorrer do ano 

2018, que pretendem envolver pelo menos 500 pessoas; 

M13.4 - O manual e a formações relativas à utilização adequada dos cabazes pretende alcançar 

pelo menos 300.000 pessoas ao ate 2021.

I13.1 - N.º de downloads do Livro da “Alimentação Inteligente: coma melhor, poupe mais”

I13.2 - Data de produção do “Manual para a utilização de cabazes de alimentos“

I13.3- N.º de formações e formandos envolvidos

I13.4 - N.º de pessoas que contactaram com o Manual e frequentaram ações de formação 

…

M14 GPP M14 - Apresentação trimestral de relatórios de acompanhamento e avaliação (4 por ano) I14 - N.º de relatórios apresentados anualmente …



Próximo relatório de progresso, reportado a 31 janeiro:

- Efetiva monitorização das metas e indicadores por medida

- Atualização das fichas de medida: descrição e/ou 
concretização das ações por Medida, com calendarização das 
ações em 2019 (e seguintes) e eventual recalendarização de 
algumas medidas

Ao longo do ano:

- Estimativa dos custos associados à implementação de cada 
medida
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Seminários -
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Medida 9 (GPP, APA, INE, DGAV, ASAE e DGRM) - Melhorar a articulação e 
envolvimento da administração do Estado na regulação europeia e internacional  
Seminários (1 de 3)

• Na plenária de julho 2018 foi decidida a organização  de  
seminários  específicos  para  discussão  temática dos mecanismos  
de  regulação  e  barreiras  técnicas  e  administrativas 
identificadas no diagnóstico ao combate ao desperdício alimentar

• Objetivo: Promover o debate de questões específicas identificadas 
na ENCDA entre especialistas nas diversas matérias, envolvendo 
também membros do Painel Consultivo e personalidades 
externas, no sentido de estabilizar conceitos e eventuais 
consensos antes da discussão em Plenária desses temas.



Seminários -
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Medida 9 - Melhorar a articulação e envolvimento da administração do Estado 
na regulação europeia e internacional – Seminários (2 de 3)

Temas:

1. Datas de validade nos géneros alimentícios (“consumir de 
preferência antes de “ vs “consumir até”)

2. A organização futura dos circuitos de doação. Equilíbrio entre 
Estado e iniciativas privadas. Papéis a desempenhar pelas 
autarquias. Transposição para os trabalhos da CNCDA

3. Que papel pode a fiscalidade desempenhar na redução do 
desperdício alimentar?



Seminários -
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Medida 9 - Melhorar a articulação e envolvimento da administração do Estado 
na regulação europeia e internacional – Seminários (3 de 3)

• Três seminários no primeiro semestre de 2019 (entre março e 
maio), para debate em Plenária das suas conclusões na reunião 
de fecho do 1º semestre, em junho.

• Convidar: 
• Um autor de “issues paper” (situar previamente o debate) 
• Um moderador (orientação do debate)
• Um relator (conclusões do debate)
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TAREFAS PRÓXIMAS

• Relatório de progresso a 31/01  (ao longo do mês de fevereiro)
o Monitorização das metas e indicadores por medida
o Atualização das fichas de medida (ações em 2019 e seguintes, 

se for o caso)

• Seminários da Medida 9 (até 8 de fevereiro)
 Comentários sobre o documento de trabalho distribuído
 Seleção/Priorização:

o autor de “issues paper” (situar previamente o debate) 
o moderador (orientação do debate)
o relator (conclusões do debate)

• Apreciação sobre o documento da Smartwaste (até 15 de fevereiro)


