
 

Com formação de base em Tecnologia de Indústrias 

Agro-Alimentares, João Neves fez diversas formações 

completares em Portugal e no estrangeiro: PAGE, na 

Universidade Católica; YMP no INSEAD e SMP, Univer-

sidade Católica e Kellogg University de Chicago."

mesa redonda/debate (moderadora)

Ana Carvalho

 

Licenciada (2005) e Doutorada em Engenharia 

Química (2009) pelo Instituto Superior Técnico. 

Atualmente é Professora Auxiliar no Departamento 

de Engenharia e Gestão (DEG). A nível de investigação 

tem publicado vários artigos em revistas internacio-

nais, assim como tem apresentado o seu trabalho em 

inúmeras conferências nacionais e internacionais. 

Realiza trabalho de investigação na área da Respon-

sabilidade Social Corporativa. 

No decorrer da sua atividade pedagógica tem realizado 

várias atividades de relevância, como a orientação de 

vários alunos de Mestrado e Doutoramento. Tem sido 

galardoada com vários prémios a nível científico e 

pedagógico. Ana Carvalho é uma das representantes do 

Instituto Superior Técnico na colaboração IST-GRACE.

Marília Mateus,  Tecnologia Alimentar

Professora auxiliar no Departamento de Bioenge-

nharia (DBE) do IST e investigadora do Instituto de 

Bioengenharia e Biociências (iBB/IST). Formou-se 

no IST em Engenharia Química em 1984; fez o 

Mestrado em Biotecnologia (Engenharia Bioquí-

mica) em 1988 e o Doutoramento em Engenharia 

Química em 1994. No iBB a sua área de trabalho 

enquadra-se no domínio da engenharia biomole-

cular e de bioprocessos. Na sua atividade 

académica destaca-se a “Tecnologia Alimentar” – 

coordena no DBE a unidade curricular e já 

co-orientou mais de 25 dissertações de mestrado 

nesta área, em ambientes industriais e de investi-

gação nacionais e Europeus.

João Neves, Combate ao desperdício alimentar

em todas as frentes

Director de Meal Solutions do Pingo Doce, 

ingressou no Grupo Jerónimo Martins, na área da 

Qualidade Alimentar há quase duas décadas. Ao 

longo do seu percurso profissional no Grupo, 

desempenhou funções de gestão nas categorias 

de Pescado, Padaria e Pastelaria e ainda Fruta e 

Legumes. Em 2008, iniciou a sua experiência na 

vertente de Operação de loja. Em 2012, assume a 

Direcção da área de negócio das Meal Solutions, 

função que desempenha até hoje.

PROGRAMA

MANHÃ
10H30 - 12H30 / Sala: 0.65

Workshop - Responsabilidade Social - 

Desperdício Alimentar

Moderadoras: Ana Carvalho e Ana Costa

Luís Roberto, membro da Direção GRACE

em representação da Fundação BP

TARDE
Abertura: Vice-Presidente do Técnico Lisboa para 

a Gestão do campus do Taguspark e Convidados

14H00 – 14H30 / Átrio Central

Palestra – Desperdício Alimentar - 

um problema global

1ª Sessão

Moderadora: Ana Costa

Hunter Halder, O movimento Re-food

Hélder Muteia, Carências vs desperdício alimentar 

Ana Nicolau e Ana Cunha, Gerir recursos também

é evitar o desperdício alimentar

Teresa Almeida, Transformar sobras num

banquete saudável 

5 maio campus taguspark

14H30 – 14H45

Mesa redonda 

14H45 – 15H00

Coffee-Break (com apoio das pastelarias da zona 

de Oeiras e Lisboa)

15H00 – 15H30

2ª Sessão 

Moderadora: Ana Carvalho

Susana Fonseca, A Insustentabilidade

do desperdício

GRACE, Desperdício alimentar – como colaborar

João Neves, Combate ao desperdício alimentar

em todas as frentes

Marília Mateus, Tecnologia alimentar

15H30 – 15H45

Mesa redonda 

15H45 

Sorteio de Prémios

Encerramento: Hunter Halder, Presidente

da Re-food 4 Goodsaiba mais em:
• www.re-food.org/pt

• www.facebook.com/RefoodOeiras

• tecnico.ulisboa.pt

• www.facebook.com/tecnicotaguspark



biografia dos oradores

1ª SESSÃO

Hunter Halder, O Movimento Re-food

Americano e Alfacinha, criou o Movimento Re-food 

em Nossa Senhora de Fátima, no coração de 

Lisboa, em Março de 2011. 

Antes disso, licenciou-se em história e geografia na 

East Carolina University nos EUA e, ao longo dos 

anos, trabalhou em restauração, promoção de 

concertos, agricultura alternativa, carpintaria, 

demolição, construção, poesia, educação, 

formação experiencial, teambuilding e eventos 

corporativos – percurso que não teve fio condutor 

visível até ao lançamento do Movimento Re-food. 

Agora, tudo faz sentido.

Hélder Muteia, Carência vs. Desperdício Alimentar

Concluiu em 1990 a licenciatura em Medicina 

Veterinária, na Universidade Eduardo Mondlane, 

em Maputo, e em 2010 o Mestrado em Economia 

Agrária na Universidade de Londres, Reino Unido.

Entre 1994 e 1998 foi Membro do Parlamento e 

Presidente da Comissão de Agricultura, Desenvol-

vimento Regional, Administração Pública e Poder 

Local da Assembleia da República de Moçambique. 

Em 1997 tornou-se Director Nacional do Centro de 

Formação Agrária. Foi depois nomeado em 1998 

Vice-Ministro de Agricultura e Pescas e em 2000 

Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

A sua carreira na FAO inicIou em 2005 como 

Representante da FAO na Nigéria, em 2010 foi 

nomeado Representante da FAO no Brasil e em 

2013 foi nomeado Responsável do Escritório da 

FAO em Portugal e junto da CPLP.

Foi distinguido com vários prémidos e condecora-

ções, incluindo: o Golden Ark Award  da Peace 

Parks Foundation (2001), em reconhecimento pela 

dedicação à conservação da natureza; e um 

Diploma de Honra conferido pelo Presidente da 

República (2004), em reconhecimento pela 

contribuição para a Paz, Democracia, Economia, 

Desenvolvimento Social e Cultural de Moçambique. 

Publicou vários livros e escreveu diversos artigos e 

crónicas para a imprensa e outros meios de 

comunicação social. Muitos dos seus trabalhos 

literários estão incluídos em antologias moçambi-

canas e estrangeiras. 

Ana Margarida Nicolau, Gerir recursos também

é evitar o desperdício alimentar

Aluna de 4º Ano de Engenharia do Ambiente no 

Instituto Superior Técnico e atual Presidente do 

Núcleo de Estudantes de Eng. do Ambiente 

(NEEA-IST). Seguidora e fã acérrima da gastrono-

mia portuguesa, não encontra justificações para o 

desperdício de alimentos nos dias de hoje.  

Ana Carolina Cunha, Gerir recursos também

é evitar o desperdício alimentar

Aluna de 4º ano de Engenharia do Ambiente no 

Instituto Superior Técnico e atual coordenadora 

das Relações Externas e Estágios do Núcleo de 

Estudante de Engenharia do Ambiente. Presente-

mente efetua voluntariado local na Re-food de 

Alvalade. 

Teresa Almeida

Transformar as sobras num banquete saudável

Autora do projeto Portugal em Forma, colabora 

com a Re-food Núcleo Nacional nos departamen-

tos de parcerias, voluntários, formação e eventos. 

Para além disso, colabora com o Programa Alimen-

tação Saudável do Jumbo, com a Associação 

Portuguesa de Dietistas e o Movimento 2020, com 

a NutriVentures, Fruut, Iswari e várias marcas de 

alimentação saudável, e ainda com a Botton e 

Fitness Hut. Escreve vários artigos para o Jornal 

Público Running, New in Tow – fitness, Revista 

Zen, Revista Comer com Saúde, entre outros.

Na sua palestra vai poder conhecer truques para 

aproveitar as sobras de comida, quer seja de 

refeições anteriores ou fruta prestes a estragar.

mesa redonda/debate (moderadora)

Ana Costa

Professora de Marketing e Gestão Estratégica dos 

cursos de Engª e Gestão Industrial do IST, tem 

desenvolvido recentemente trabalho na área da 

Responsabilidade Social, relacionando esta com o 

comportamento do consumidor, com a estratégia 

da empresa e com a indústria e país em que a 

empresa se insere. 

2ª SESSÃO

Susana Fonseca, A insustentabilidade

do desperdício

Investigadora de pós-doutoramento no Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL). 

Membro do Conselho Nacional do Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CNADS), durante 6 

anos, em representação das Organizações Não 

Governamentais de Ambiente (ONGAS) nacionais. 

Na ZERO acompanha as áreas de sociedades 

sustentáveis e novas formas de economia.
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