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Conclusões Operacionais da 3ª reunião plenária 
 

Lisboa, GPP, 19 de Maio de 2017 

Participantes: Lista de participantes em anexo (ver documento digitalizado) 

 

A reunião, presidida pelo Diretor Geral do GPP, teve como objetivos fazer o balanço e a partilha de 

informação relativa aos trabalhos em curso ao nível europeu, designadamente no âmbito da Plataforma 

EU Food Losses (draft Guidelines para Monitorização do desperdício e draft guidelines para a Doação de 

alimentos; apresentações em sala pela DGAV), e da revisão da Diretiva Resíduos (apresentação em sala 

pela APA), o ponto de situação de cada Grupo de trabalho (GT A, GT B e GT C), projetando as linhas gerais 

do relatório intercalar, a completar até 30 de Junho, e introduzir uma proposta de arquitetura para a 

Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (ENCDA), documento separado a apresentar na 

mesma ocasião e incluindo também já a proposta de Plano Nacional de Combate ao Desperdício alimentar 

(PNCDA), devendo os trabalhos estar concluídos até 16/10/2017 – Dia Mundial da Alimentação. Isto é, já 

com a EN e Plano nacional de ação validados pelas Tutelas e após consulta pública à sociedade civil. 

Do ponto 2 da Agenda – Ponto de situação dos GT a nível Nacional: 

 GT A: O INE deu conta da reunião do Grupo A no dia 17 de maio, fazendo o ponto de situação 

dos trabalhos relativos à inventariação das fontes de informação e aos conceitos já introduzidos 

no Sistema de metainformação do INE, apresentando uma proposta da lista de indicadores, para 

comentários das entidades da CNCDA até 8 de Junho próximo. 

 GT B: Apresentação em sala pela DG Consumidor dos principais resultados dos questionários às 

iniciativas e pelo GPP de um Quadro resumo das entrevistas a Entidades Institucionais realizadas 

nos dias 26 e 27 de Abril. 

 GT C: O Plano de Comunicação e os requisitos funcionais da Plataforma dependem da 

estabilização da ENCDA. 

Do ponto 3 da Agenda – Preparação da ENCDA e relatório intercalar de 30 de Junho 

 Foi apresentada uma proposta para discussão do índice e da arquitetura da ENCDA, que deverá 

incluir desde logo o PNCDA. A ENCDA deverá ser um documento autónomo do relatório de 

progresso, com os 4 primeiros capítulos a serem retirados deste último (Enquadramento; 

Diagnóstico; Análise SWOT; Necessidades); 

 Para o Plano de ação foram propostas para discussão 18 medidas (ver slides n.ºs 29 e 33), para 

as quais as Entidades da CNCDA deverão preencher e remeter à CNCDAas respetivas Fichas de 

Medida de acordo com a distribuição de Entidades estabelecida no slide n.º 33. Este contributo, 

solicitado às Entidades até 8 de junho, pode incluir propostas de eliminação, renomeação da 

medidas, ou criação de medidas adicionais, bem como o referido preenchimento da ficha por 

medida, com indicação da(s) entidade(s) responsáveis pela mesma (não tem de ser 

necessariamente a mesma Entidade que preenche a Ficha de Medida).  
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Próximas Etapas e calendário: 

 Assim, as Entidades indicadas no slide 33 remetem à CNCDA até 8 de junho as Fichas de Medida 

preenchidas. 

 Todas as Entidades da CNCDA foram convidadas a apresentar sugestões/contributos quanto à 

Missão e Visão, objetivos operacionais e medidas propostas, bem como sugestões para o quadro 

de análise SWOT, até ao próximo dia 8 de Junho. 

 A próxima reunião plenária deverá decorrer no dia 21 de junho, no período da manhã, devendo 

até essa data ser apresentada a evolução do relatório de progresso e Estratégia Nacional, com o 

objetivo de estes serem, desejavelmente, submetidos às tutelas até 30 de junho. Para esta 

aceleração dos trabalhos foi indicado um “Comité de redação” composto por: GPP/INE/DGC/ 

APA/ASAE. 

 

__________ 

  
 
Anexos: 
- Lista de presenças  
- Apresentações CNCDA, DGAV e APA 


