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Conclusões Operacionais da 10ª reunião plenária 
 

Lisboa, GPP, 29 de setembro de 2020 (presencial e por videoconferência) 

 

A 10ª reunião plenária da CNCDA teve a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Intervenção inicial da Senhora Ministra da Agricultura sobre a construção de uma “Terra Futura” 
1. Apresentação dos principais resultados do questionário relativo ao desperdício alimentar e efeitos 

COVID-19  
2. Atividades da CNCDA e implementação da Estratégia e Plano Nacional de Combate ao Desperdício 

Alimentar (ENCDA) 
a. Apresentação do Selo distintivo 
b. Outras medidas da ENCDA 

3. Apresentação do novo movimento contra o Desperdício Alimentar 
4. Diversos 

 

A reunião que se realizou no dia em que se assinalou pela primeira vez o Dia internacional da 
Consciencialização sobre as perdas e Desperdício Alimentares foi transmitida on-line e teve início com 
uma intervenção da Senhora Ministra da Agricultura sobre a construção de uma “Terra Futura”, 
seguindo-se a apresentação dos resultados preliminares de um questionário desenvolvido pela CNCDA 
para avaliar o impacto da Covid-19 no nível de desperdício alimentar em Portugal.  

No ponto 2 da ordem de trabalhos, relativo às atividades da CNCDA e implementação da Estratégia e 
Plano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (ENCDA), a representante da DG Consumidor 
(DGC) iniciou a apresentação do Selo distintivo “Produção Sustentável, Consumo Responsável”, 
destinado a entidades públicas e privadas que no âmbito da sua atividade desenvolvam iniciativas que 
visem combater o desperdício alimentar. Este selo, agora lançado, insere-se na Medida 6 da ENCDA, 
que é executada pela DGC e pelo GPP. 

A reunião prosseguiu com uma ronda aos membros da CNCDA sobre a evolução da implementação da 
das respetivas medidas da ENCDA, designadamente aquelas em que são promotores. A DGC anunciou 
que no dia seguinte seria feita a apresentação pública do referencial para a Educação, que inclui 
conteúdos programáticos sobre desperdício alimentar para os alunos do 1º ciclo, no que foi 
complementado pela DGE. O INE fez uma apresentação detalhada sobre os constrangimentos que tem 
enfrentado para implementar o sistema de medição do desperdício alimentar, tendo a APA sublinhado 
importância desta mediação e potenciais sinergias com a temática mais alargada dos resíduos. 

No ponto 3, a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares apresentou o Movimento “Unidos Contra 
o Desperdício”, lançado neste mesmo dia e que conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República 
e o apoio institucional do Secretário-Geral da ONU. A FPBP foi um dos principais dinamizadores deste 
movimento. A CNCDA associou-se também à fundação deste movimento. 

Antes de terminar a reunião, o Coordenador da CNCDA sublinhou a importância dos trabalhos de 
medição do desperdício alimentar e lembrou o próximo relatório de progresso, a reportar a 30 de 
setembro, devendo começar a ser preparados os contributos e atualizações para o mesmo. 
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