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A Região Autónoma dos Açores e o Combate ao Desperdício Alimentar 

 

A Região Autónoma dos Açores criou um grupo de trabalho, que envolve 
diferentes entidades e departamentos do Governo da região, para 
operacionalizar a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício 
Alimentar nas ilhas. 

Consulte aqui o conjunto de medidas integradas no Estratégia Nacional e 
no Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar que têm vindo a 
ser desenvolvidas. 
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12ª reunião da Plataforma da EU para as Perdas e Desperdício Alimentar  

No dia 17 de fevereiro realizou-se a 12ª reunião plenária da 
PFLW, a 1ª do segundo mandato da plataforma.  

Nesta reunião foi feito um ponto situação dos contributos 
da PFLW para a implementação da Estratégia F2F e foram 
apresentadas propostas de mandato para os futuros 
subgrupos de trabalho da Plataforma: Monitorização das 
Perdas e Desperdício, Doação de Alimentos, Datas de 
Validade, Prevenção do Desperdício Alimentar no 

Consumidor e Ação e Implementação. Os membros da Plataforma têm agora de validar, ou sugerir 
alterações, às propostas de mandato apresentadas e inscrever-se nos vários subgrupos até dia 24 de 
fevereiro. A reunião foi aberta ao público e pode ser visionada aqui. 

 

Consulta pública sobre a revisão da legislação da UE sobre informação alimentar 
aos consumidores 

No âmbito de várias iniciativas de revisão das regras relativas 
à informação prestada aos consumidores, a Comissão 
Europeia lançou uma consulta pública dirigida ao público em 
geral, profissionais do ramo agroalimentar e operadores.  

Esta consulta decorre até dia 7 de março. Participe! 

https://webcast.ec.europa.eu/12th-meeting-on-eu-platform-on-food-losses-and-food-waste
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_pt


 

CNCDA | Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar 
  

 

 

Green Chef – Uma iniciativa da DECO Jovem, para incentivar os mais novos a 
ter um papel ativo no combate ao desperdício alimentar 

O Green Chef conta já com 5 edições e tem ajudado a consciencializar os 
jovens para o problema do desperdício alimentar.  

Seja através de ações informativas nas escolas, ou de Consumers.Talk (em 
formato virtual), ou através de desafios (para criação de um vídeo que 
mostre como evitar o desperdício alimentar), esta é uma ação que já 
chegou a mais de  

Além disso, ao longo dos anos, tem vindo a produzir e disseminar recursos 
informativos sobre esta temática, disponíveis nos canais da DECOJovem. 

 

 

 

Já conhece o novo espaço da UE dedicado à prevenção das perdas e desperdício 

alimentar? 

 

Aceda aqui! 

 

 

 

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] 
 

 

 

Fonte: Comissão Europeia 

https://decojovem.pt/pt/recursos/atividade/green-chef
https://decojovem.pt/pt/recursos/projeto/e-books
https://decojovem.pt/pt/recursos/projeto/e-books
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/

