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Estratégia Nacional de Combate ao 
Desperdício Alimentar – Consulta Pública

O desperdício alimentar constitui uma preocupação crescente a nível mundial, tendo representado uma prioridade pública e
política nos últimos anos. Ocorrendo em toda a cadeia de abastecimento alimentar - durante a produção, transformação e 
distribuição, nas lojas, nos restaurantes, nos estabelecimentos que fornecem géneros alimentícios preparados e nos 
domicílios - a sua quantificação e a definição de estratégias de combate, torna-se difícil e complexa.

Neste contexto, foi criada a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA), tendo por missão 
“Promover a redução do desperdício alimentar através de uma abordagem integrada e multidisciplinar”, apresentando-se 
para discussão alargada na sociedade civil, a proposta de Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar 
(ENCDA) e o Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar (PACDA), desenvolvidas a partir do trabalho das 
várias entidades que compõem a Comissão Nacional, assim como da apreciação das várias iniciativas a nível nacional e 
internacional.

Tendo como visão, "combater o desperdício alimentar, uma responsabilidade partilhada do produtor ao 
consumidor",  propõe-se a implementação da estratégia tendo por base nove objetivos operacionais e 14 medidas que 
abrangem as diferentes vertentes integradas.

Com este inquérito pretende-se contribuir para o diálogo alargado e o acolhimento de sugestões, importantes para a 
conclusão da ENCDA e do PACDA.

 

Prazo limite para resposta: 29/9/2017

As questões assinaladas com * são obrigatórias

Os dados recolhidos neste questionário são confidenciais, estando reservada a sua 
utilização no âmbito da CNCDA.

Existem 39 perguntas neste inquérito

Este documento destina-se apenas a permitir a leitura de todo o questionário, 
o qual só pode ser respondido online em 

http://inq.gpp.pt/index.php/693185
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Elementos de caracterização do responsável pela resposta
Entidade [nome individual ou coletivo]

*___________________________

Área de interesse
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

  Produção primária

  Indústria agroalimentar

  HoReCa

  Retalho

  Administração Pública

  Outro 

Tipo de entidade
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

  Empresa

  Individual

  Privada

  Pública

  Associativa

  Iniciativa combate desperdício alimentar

  Outro 

E-mail de contacto

*___________________________
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Diagnóstico / Estratégia
Considera que o diagnóstico efetuado reflete as preocupações e realidade do desperdício 
alimentar a nível nacional?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

  Sim

  Não

Respondeu NÃO: Indique quais os elementos adicionais necessários
Por favor, escreva aqui a(s) sua(s) resposta(s):

 a) Abrangência  _________________________________

 b) Conceitos  ___________________________________

 c) Boas Práticas  ________________________________

 d) Necessidades  ________________________________

Considera que os Objetivos Estratégicos e Operacionais refletem as preocupações e 
necessidades identificadas no diagnóstico?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

  Sim

  Não

Respondeu NÃO: Indique como devem ser melhorados ou complementados
____________________________________________________

Atribua um nível de pertinência para cada um dos 9 Objetivos Operacionais propostos 
face aos objetivos estratégicos e necessidades a que se destinam

 
1 -

 não pertinente
2 - 

pouco pertinente
3 - 

pertinente
4 - 

muito pertinente
5 - 

extremamente pertinente
OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
OP 5
OP 6
OP 7
OP 8
OP 9
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MEDIDAS - Avalie cada medida proposta
MEDIDA 1

 
1 – não

adequada
2 – pouco
adequada

3 – adequada
4 – muito
adequada

5 – extremamente
adequada

Coerência com os objetivos 
definidos
Articulação com restantes 
medidas
Adequação ao público-alvo a 
que se destina

Indique porque considera pouco/nada adequada
____________________________________________________

MEDIDA 2  ----  [ . . . ]

MEDIDA 14

1 – não
adequada

2 – pouco
adequada

3 – adequada
4 – muito
adequada

5 – extremamente
adequada

Coerência com os objetivos 
definidos
Articulação com restantes 
medidas
Adequação ao público-alvo a 
que se destina

Indique porque considera pouco/nada adequada
____________________________________________________
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Final
Entende que as medidas propostas são suficientes face aos objetivos e necessidades 
identificadas?

  Sim

  Não

Comentários Finais
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Submeter o seu inquérito
Obrigado por ter concluído este inquérito.
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