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Ao desperdiçar não está a ajudar – Se sobrar, peça para levar!
Este é o mote da mais recente campanha da DGAV, um
dos membros da CNCDA.
Um alerta para a quantidade de alimentos que fica nas
mesas dos restaurantes e acaba no lixo.
Uma ação para sensibilizar e relembrar que é preciso
alterar hábitos.
Porque vergonha… só se for de desperdiçar!
Folheto

“Combate ao Desperdício Alimentar - Da Investigação à Indústria”,
O evento, organizado pelo IAPMEI em parceria com a
Universidade de Coimbra, a Escola Superior Agrária de
Coimbra e a BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação,
teve por objetivo sensibilizar as empresas e as entidades
da envolvente empresarial para a adoção de práticas e
processos de produção que contribuam para a redução
do desperdício alimentar. Uma oportunidade para ficar a
conhecer os resultados da aliança da investigação,
produção e indústria, em que a inovação e o
empreendedorismo contribuem para a criação de novos
modelos de negócio, novos produtos e para uma
economia mais circular.
Programa e Gravação

“Consumir antes de” ou “Consumir até”?
A Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA
– European Food Safety Agency) lança uma nova
ferramenta para ajudar os operadores do setor alimentar a
decidir qual a menção relativa à validade dos seus produtos
que deve ser utilizada.
Consulte a notícia
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9ª reunião da Plataforma Europeia para as Perdas e Desperdício
Alimentares (PFLW)
A Plataforma PFWL da UE foi criada em 2016, com o
objetivo de apoiar a definição de medidas necessárias
para prevenir o desperdício de alimentos, partilhar boas
práticas e avaliar o progresso feito ao longo do tempo.
Esta plataforma integra vários atores, desde instituições
da UE, peritos dos vários EM e representantes do setor
privado e ONG, e reúne 2 vezes por ano.
Assista aqui ao vídeo da reunião realizada no passado dia 10 de dezembro.
Agenda e Apresentações

Webinar sobre medição do desperdício alimentar
A DG Health and Food Security da Comissão Europeia
organizou no passado dia 25 de novembro o segundo
webinar dedicado à temática da medição do desperdício
alimentar. Esta iniciativa, destinada a apoiar os Estados
Membros na implementação da medição e comunicação dos
níveis de desperdício, centrou-se na apresentação de casos
concretos de medição que estão a ser conduzidos em alguns
países da UE. O primeiro webinar dedicado a esta temática
realizou-se a 26 de julho e pode ser visionado aqui.
Programa
Video

Em que ponto está a UE em matéria de perdas e desperdício?
No dia 16 de novembro, a Presidência Alemã apresentou uma avaliação de progresso da
implementação das conclusões do Conselho de 28 de junho de 2016.
Nesta reunião foi também decidida a continuidade da Plataforma UE para as Perdas e
Desperdício Alimentar em 2022-2026, estando previsto que durante o ano 2021 a Comissão
lance um novo convite à manifestação de interesse para organizações do setor privado
integrarem esta plataforma.

Manual do Inovador para Sistemas Alimentares Sustentáveis
Sistemas alimentares sustentáveis são essenciais para garantir que as
gerações futuras dispõem de alimentos seguros e dietas saudáveis.
Para impulsionar esta transição, a FAO publicou o manual “Enabling
Sustainable Food Systems – Innovators’ Handbook”, onde se descrevem
boas práticas que estão a ser implementadas localmente em diversos
pontos do globo.
Manual
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Este Natal não desperdice!
Comece por planear bem as suas compras.
Mas se sobrar, aproveite para fazer outros pratos ou congelar.
Em alternativa, pode sempre contatar uma instituição social da sua área
de residência.
Só não vale é deitar fora!
Um conselho CNCDA

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]

Boas Festas!
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