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29 de setembro: uma data a recordar
Assinalada pela segunda vez a data que pretende alertar para o
problema das perdas e desperdício alimentar em todo o mundo.
O dia foi marcado por eventos promovidos pelas principais
instituições a nível mundial que se dedicam a este problema,
conforme demos conta com um número especial desta
Newsletter.
Em Portugal foram muitos os que se associaram à data e os
desenvolvimentos nesta área sucedem-se.
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Manuais da FAO sobre desperdício alimentar para o ensino básico
As escolas portuguesas do ensino básico têm agora disponível
uma nova ferramenta para abordar o tema do desperdício
alimentar. São 4 livros, dedicados a faixas etárias distintas, que
permitem desenvolver atividades em sala de aula e assim
contribuir para a sensibilização dos mais novos para este tema.
Uma iniciativa da Senhora Ministra da Agricultura Maria do Céu
Antunes, em parceria com a eurodeputada Isabel Carvalhais e
que se encontram disponíveis no website do GPP.

A DGAV informa – UE dá mais um passo para facilitar a doação de alimentos
O Regulamento Delegado (UE) 2021/1374 da Comissão de 12 de
abril de 2021, publicado no passado dia 20 de agosto, e que
entrou em vigor já em setembro, vem alterar o anexo III do
Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho, permitindo a congelação de carne no comércio
retalhista para efeitos de doação, sob determinadas condições,
a fim de garantir a distribuição segura destes géneros
alimentícios.
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Movimento Unidos Contra o Desperdício lança campanha de sensibilização à
escala nacional
Uma campanha assente no conceito de união, que junta as letras
dos logotipos de todas as marcas, empresas e entidades públicas e
privadas que, no terreno, combatem o desperdício alimentar.
“Porque só com um esforço coletivo e uno será possível combater
esta realidade intolerável, absurda em termos económicos e injusta
em termos sociais e ambientais”, defende Isabel Jonet, presidente
da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares e principal
responsável pelo Movimento Unidos Contra o Desperdício.
Fonte: Unidos contra o Desperdício

A nova plataforma da Comissão Europeia dedicada à prevenção e redução do
Desperdício Alimentar está à sua espera
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A União Europeia e a CNCDA convidam todos os operadores,
investigadores e cidadãos a juntarem-se à Plataforma para
partilhar o seu trabalho e conhecer o que está a ser feito em
Portugal, nos outros Estados Membros da UE e no Mundo para
reduzir as Perdas e o Desperdício Alimentar.
Consulte a Plataforma EU para a prevenção e a redução do
desperdício alimentar e registe-se!

O alerta da FAO: é necessário acelerar a ação para se reduzirem as perdas e
desperdício alimentares!
Transformar os sistemas agroalimentares para os tornar mais
eficientes, inclusivos e sustentáveis é fundamental para evitar
que a perda e o desperdício alimentares continuem a minar
os esforços para erradicar a fome, melhorar a nutrição e
reduzir a pressão sobre os recursos naturais e o ambiente.
Uma frase que resume as conclusões mesa redonda promovida
pela Organização das Nações Unidas (ONU) para assinalar em
Roma o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e
Desperdício Alimentares. Mais informação aqui.
Fonte: FAO

APED e a Grande Distribuição dão a conhecer o que está a ser feito para
reduzir o desperdício alimentar
No passado dia 20 de setembro, a APED organizou visitas
temáticas a três lojas de associados, situadas na zona de Lisboa,
para mostrar a 4 entidades CNCDA (GPP, DGAE, DGAV e APA) o
que já está a ser feito em matéria de combate ao desperdício
alimentar, constrangimentos e atividades futuras. As visitas serviram para mostrar como as marcas se
estão a adaptar para reduzir o desperdício alimentar, apostando na inovação, circularidade e doação para
reduzir o desperdício alimentar.
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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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