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Hoje, dia 29 de setembro, assinala-se pela segundo vez o Dia Internacional da Consciencialização sobre
as Perdas e Desperdício Alimentares. Uma data decretada em 2020 pela ONU, para alertar para o
impacto deste problema e a urgência em termos de sustentabilidade, que se reflete na sua inclusão
nos desígnios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 12.3), com a meta de reduzir em
pelo menos 50% o desperdício alimentar até 2030 no retalho e no consumidor, bem como as perdas
alimentares ao longo de toda a cadeia agroalimentar.
Sabia que:
 As perdas e o desperdício alimentares valem 940 biliões de dólares por ano na economia
global1.
 8% das emissões de gases com efeito de estufa são devidas às perdas e desperdício
alimentares1.
 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados todos os anos2.
 88 toneladas é a quantidade de alimentos desperdiçados por ano na UE2.
 Cada português desperdiça anualmente 179 kg de alimentos por ano3.
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Unidos Contra o Desperdício assinalam a data
O Movimento Unidos Contra o Desperdício celebra o seu primeiro
ano de existência, reunindo dezenas de empresas e entidades dos
vários setores da cadeia alimentar, para sensibilizar os portugueses
para uma temática que não pode deixar ninguém indiferente. A data
é hoje comemorada com o arranque de uma campanha de
comunicação e sensibilização à escala nacional e com um evento, no
Banco Alimentar Contra a Fome, que reforça o debate em torno do
desperdício alimentar. Saiba mais.

Comissão Europeia lança nova plataforma dedicada à prevenção e redução do
Desperdício Alimentar
A Comissão Europeia assinala a data com o lançamento de uma
nova plataforma de prevenção das perdas e desperdício
alimentares, a qual funcionará como um balcão único, acessível
a todos os operadores económicos preocupados com esta
temática. Será um espaço dedicado à partilha de informação,
com áreas dedicadas a cada Estado Membro e em que se podem
encontrar novidades sobre projetos e soluções na área da
prevenção e redução do desperdício alimentar.
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/
FoodWasteEU EUFLWPHub FLWDay

A FAO alerta: é necessário acelerar a ação para se reduzir as perdas e
desperdício alimentares!
A Organização das Nações Unidas, organiza uma mesa
redonda em que participam os chefes da FAO e da UNEP,
bem como representantes da União Europeia, para destacar
a necessidade urgente de acelerar a ação coletiva para
reduzir a perda e o desperdício de alimentos, num apelo
claro à ação do setor público (autoridades nacionais e locais),
do privado (empresas, incluindo produtores), bem como dos
cidadãos, para priorizar ações e avançar com a inovação, que
permitam reduzir a perda e o desperdício de alimentos e
contribuir para restaurar e reconstruir sistemas
agroalimentares mais sustentáveis.
Registe-se 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]
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