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O 29 de setembro está quase a chegar 

Desde 2020 que o dia 29 de setembro foi consagrado pelas Nações Unidas como Dia 

Internacional da Consciencialização sobre as Perdas e Desperdício Alimentares. 

 

 
Assembleia da República aprova duas leis sobre Desperdício Alimentar 

A Assembleia da República aprovou 
recentemente duas novas leis relativas ao 
Desperdício Alimentar: a Lei n.º 51/2021 e a Lei 
n.º 62/2021 
 

Fonte: www.parlamento.pt 

A Lei n.º 51/2021, publicada no dia 30 de julho de 2021, determina a realização de um 
inquérito nacional sobre o desperdício alimentar, com o objetivo de obter um diagnóstico 
realista sobre a situação em Portugal, e que abarca todos os agentes económicos envolvidos 
na cadeia agroalimentar, da produção ao consumo. 

A Lei n.º 62/2021, publicada no dia 19 de agosto, estabelece o regime jurídico aplicável à 
doação de géneros alimentícios para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao 
combate ao desperdício alimentar e entrará em vigor com o próximo Orçamento de Estado. 

 

 

Ajudando as famílias a reduzir o desperdício de alimentos 

Cook Clever Waste Less é o nome do programa 
educacional que a Hellman's, uma das marcas 
da Unilever, tem desenvolvido no Reino Unido. 
Com o objetivo de ajudar as famílias a entender 
o impacto do desperdício alimentar, o programa 
ajuda famílias a encontrar receitas para 
aproveitar todos os alimentos, a reduzir o 
desperdício nas suas casas e a poupar dinheiro. 
Assista ao vídeo para saber mais. 

 

https://www.cncda.gov.pt/index.php/noticias/assembleia-de-republica-aprova-duas-leis-sobre-desperdicio-alimentar
https://www.cncda.gov.pt/index.php/noticias/assembleia-de-republica-aprova-duas-leis-sobre-desperdicio-alimentar
https://www.cncda.gov.pt/images/DocumentosLegislacao/Legisla%C3%A7%C3%A3o_e_Outros_documentos_da_UE/Lei51_2021.pdf
https://www.cncda.gov.pt/images/DocumentosLegislacao/Legisla%C3%A7%C3%A3o_e_Outros_documentos_da_UE/Lei62_2021.pdf
https://www.cncda.gov.pt/images/DocumentosLegislacao/Legisla%C3%A7%C3%A3o_e_Outros_documentos_da_UE/Lei62_2021.pdf
https://www.cncda.gov.pt/images/DocumentosLegislacao/Legisla%C3%A7%C3%A3o_e_Outros_documentos_da_UE/Lei51_2021.pdf
https://www.cncda.gov.pt/images/DocumentosLegislacao/Legisla%C3%A7%C3%A3o_e_Outros_documentos_da_UE/Lei62_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uUwbc5NOjcs
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Explorando Soluções para o Desperdício Alimentar: Histórias de Sucesso  

O Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) vai organizar uma mesa 

redonda virtual no dia 15 de setembro (11h - 

12h30 EDT) intitulada Explorando Soluções 

para o Desperdício Alimentar: Histórias de 

Sucesso dos Estados Unidos e mais Além. 

O evento tem por objetivo divulgar políticas e abordagens inovadoras para reduzir o 

desperdício de alimentos nos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. 

Neste encontro, que reúne palestrantes dos dois continentes, tanto do setor público como do 

privado, estarão presentes representantes de 5 cidades/estados (San Diego, Nashville, Londres, 

Milão e Vermont) que irão partilhar os seus esforços, bem-sucedidos, para combater o 

desperdício alimentar e ideias sobre o que contribuiu para esses sucessos, seguindo-se uma 

sessão de perguntas e respostas.  

A inscrição é gratuita mas necessária para participar no evento, que será gravado e ficará 

disponível no website da USDA. 

 
 

Participe nesta campanha! 

Falta menos de um mês para para a realização da 
Cimeira da ONU dedicada aos Sistemas Alimentares. 
A 6 de setembro, inicia-se uma contagem 
decrescente, rumo aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

São 17 dias para mostrar que transformar o nosso 
Sistema alimentar pode ajudar o mundo a alcançar 
todos os 17 ODS! 

Veja aqui como pode participar nesta campanha e envie-nos os seus frames.  
E também queremos conhecer a sua opinião. Complete a frase “Para acabar com o 

desperdício alimentar eu proponho…” e envie para cncda@gpp.pt. 

Obrigado! 

 

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: USDA 

Fonte: ONU 

 

https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_x0ktiQA_TeK1jXoDIGb-CA
http://www.usda.gov/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unfss_sdg_countdown_social_kit.pdf
cncda@gpp.pt

