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29 de setembro 

Dia Internacional da Consciencialização sobre 
as perdas e desperdício alimentares 

 
 

 

UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO assinala 2º aniversário 
 

No Dia 29 de setembro, o Movimento Unidos Contra o 

Desperdício promove um evento no Pavilhão de Portugal, 

que a partir das 19h desafia os portugueses a unirem-se 

contra o desperdício de alimentos, num cocktail variado 

onde serão confecionados ao vivo pelas marcas parceiras 

pratos saborosos com produtos excedentários. 

Inscreva-se e receba um convite duplo. Mais informações 

em UCD. 
Fonte: UCD 

https://www.unidoscontraodesperdicio.pt/post/campanha-para-evitar-o-desperd%C3%ADcio-alimentar


  

INE publica os primeiros dados oficiais sobre desperdício alimentar 
 

Pela primeira vez, há números oficiais para o desperdício 

alimentar. Os dados reportam a 2020 e a situação não é 

animadora. Segundo o INE, em 2020 foram desperdiçados 

em Portugal 1,89 milhões de toneladas de alimentos, o que significa que cada português desperdiçou, 

em média, 183,6 kg de alimentos nesse ano. De acordo com as estatísticas do INE, é nos lares que mais 

se desperdiça. Consulte aqui os dados do desperdício em Portugal. 

 

 

Novo inquérito UE sobre iniciativas de prevenção das perdas e desperdício 

alimentar 
A Comissão Europeia (CE) lançou mais um inquérito para 
recolher informações relevantes sobre iniciativas de 
prevenção das perdas e desperdício alimentar ao longo da 
cadeia de abastecimento alimentar. Pretende-se analisar 
a eficiência, eficácia e impactos das iniciativas 
desenvolvidas em todos os Estados-Membros. Esta 
informação permitirá à CE identificar as iniciativas que 
produziram os melhores resultados, independentemente 
do seu âmbito e dimensão. O Inquérito decorre até dia 3 
de outubro.  

Fonte: Comissão Europeia 

 

 

FAO apela à mobilização geral para acabar com as perdas e o desperdício 

alimentar 
No ano em que se assinala pela 3ª vez o dia 

Internacional da Consciencialização sobre as perdas e 

Desperdício Alimentares, a FAO lança um Call to Action 

a nível global. Porque a redução das perdas e do 

desperdício alimentares é um dos pilares para a 

transformação dos sistemas alimentares, de modo a 

assegurar a nutrição a nível planetário, para as 

gerações atuais e futuras.  

Descubra aqui como se pode envolver.  

 
Fonte: FAO 

 

 

O Pingo Doce recebe selo “Produção sustentável, consumo responsável” 
 

O Pingo Doce foi a primeira cadeia do retalho 

alimentar a candidatar-se receber o selo “Produção 

sustentável, consumo responsável”.  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_texto=desperd%C3%ADcio+alimentar&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_data_ini=&frm_data_fim=&frm_tema=QUALQUER_TEMA&frm_area=o_ine_area_BaseDados
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FoodWastePrevention2022
file:///C:/Users/Barbara.Garcao/Downloads/IDAFLW%20Get%20involved%20guide.pdf


  

Na base desta atribuição está toda uma lógica e reaproveitamento e prevenção que passa pelo 

aproveitamento de legumes “feios” para sopas, a venda com desconto de produtos próximos do fim 

da data de validade e iniciativas que ajudam o consumidor a desperdiçar menos, entre outros. 

 

 

 

Visite o Hub 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 

 

CNCDA | Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/

