
ada se perde, tudo se 
transforma ou, adaptando a 
frase feita, tudo tem um 
novo destino. Este poderia 
ser o lema na base da 

reutilização dos alimentos, para reduzir ao 
mínimo o desperdício, uma prática que o 
contexto enconómico e social em crise 
trouxe para a ordem do dia. Em Portugal 
cerca de 1 milhão de toneladas de 
alimentos, 324 mil das quais em casa dos 
consumidores, vai para o lixo, revela o 
Projeto de Estudo e Reflexão sobre 
Desperdício Alimentar (PERDA), 
desenvolvido pelo Centro de Estudos e 
Estratégias para a Sustentabilidade, em 
2012. Com as instituições de solidariedade 
social sem mãos a medir, e a dar alertas 
sobre a necessidade de maiores 
contributos da sociedade civil, poucos 
argumentos existem para sustentar o 
desaproveitamento de alimentos. 
Realizámos um inquérito sobre 
desperdício alimentar, do qual obtivemos 
1721 questionários. Conclusão: embora 
haja uma sensibilidade face ao 
desaproveitamento de comida, ainda há 
que melhorar a prática diária para evitar, 
por exemplo, que os restos de refeições 
acabem por ser deitados fora por já não se 
encontrarem nas melhores condições.

600 mil refeições salvas do lixo
Algumas organizações, como a Zero 
Desperdício, começam a fazer escola em 
Portugal, inseridas no cenário da crise que 
afeta milhares de famílias. 

Tolerância zero
Preparar, utilizar 
e voltar a dar 
O reaproveitamento de alimentos ou refeições está nas 
mãos de todos: consumidores, restaurantes e supermercados. 
É um imperativo que alguns não deixam por mãos alheias 

Desperdício alimentar

N
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Verifico a data de validade, 
antes de comprar os alimentos

Faço lista de compras antes 
das compras

Coloco o alimento mais recente 
atrás e o menos à frente

Guardo os alimentos 
segundo as instruções 

Congelo alimentos quando o final do 
prazo de validade está próximo
Compro demasiados alimentos, 

por estarem em promoção 
Deito fora comida do prato 

no final da refeição

Compro só o necessário 
para 1 semana

Deito fora restos guardados 
no frigorífico (por não os comer)

Habitualmente...

84%

77%

70%

66%

51%

44%

40%

36%

34%

Comprei alimentos em promoção 
com a data de validade quase no fim

Comprei comida mais barata 
por ter “defeitos”

Fiz compostagem

Pedi para embalar as sobras 
nos restaurantes

Nos últimos 12 meses...

60%

50%

27%

19%

Comprar menos é preciso
Algumas 
entidades 
movem 
mundos e 
fundos para 
recuperar 
refeições 
para as 
distribuir 
a quem 
e onde há 
necessidade  
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o aproveitameNto começa em casa

reaproveitar toda a comida é uma prioridade. 
compre apenas o necessário. 

Congele doses de 
alimentos adaptadas 
ao seu consumo. Após 
descongeladas, se não 
usar, não volte a 
congelar.

ReCiCle ComidA
Pão duro ralado 
pode ser reutilizado 
como cobertura de 
alguns pratos, como 
bacalhau com natas.

Peixe, fRAngo 
e carne picada só 
aguentam 2 dias no 
frigorífico. Filetes, purés 
e pratos preparados, 5, 
fiambres, 3, e enchidos
15 dias após abertos.

Com A fRutA 
muito madura 
pode fazer sumo. 
Com os legumes 
menos frescos, 
puré ou sopa.

o feio AlimentA
Fruta ou legumes 
com formas 
incomuns também 
nutrem e são 
saborosos.

A listA de ComPRAs 
reflete necessidades 
reais. Rejeite ofertas 
2x1 ou 3x2 em 
alimentos que pouco 
consome ou próximo 
do final da validade

AgRuPe Alimentos:
fiambre, refrescos, 
aperitivos, etc., e 
ordene-os de trás 
para a frente. À vista, 
os que caducam mais 
cedo. 

leve os Restos
Se lhe sobrar comida 
num restaurante, 
peça para guardar 
numa caixa para a 
levar para casa. 
Evita que a deitem 
para o lixo.

ReAPRoveitAR 
sobRAs
Com a carne, faça 
almôndegas, 
canelones, croquetes 
ou empadão. Com o 
peixe, escabeche, 
rissóis ou pudim.

A própria FAO (Food and Agriculture 
Organization) interessou-se pela 
organização. Nas palavras de António 
Costa Pereira, do movimento Zero 
Desperdício, “não é aceitável que se deite 
fora refeições em perfeitas condições 
quando há pessoas a passar fome”. 
A Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE), numa circular de 
dezembro de 2010, sem questionar a 
atividade das instituições empenhadas em 
fazer chegar alimentos ou refeições aos 
mais necesitados, reforça ser 
“fundamental que as entidades recetoras 
de produtos doados estabeleçam 
procedimentos adequados durante a 
receção, a classificação, o 
acondicionamento e a conservação dos 
alimentos recebidos, antes de os 
reencaminhar para o seu destino final”. 
Tratou-se de uma forma de desbloquear 
uma lei que até aí, por má interpretação 
generalizada, impedia que refeições que 
sobram em determinados espaços fossem 
distribuídas e aproveitadas, por exemplo, 
por instituições de solidariedade social.
A Zero Desperdício conseguiu “mexer” 
com várias entidades, públicas e privadas, 
entre câmaras municipais, juntas de 
freguesia, supermercados, hotéis e 
hospitais. Os números dão que pensar: 
desde abril de 2012, num esforço conjunto 
com instituições de solidariedade e 
voluntários, cerca de 600 mil refeições, 
em vez de acabarem no lixo, tiveram um 
fim mais nobre: alimentar cidadãos 
carenciados. Outras iniciativas, como a 
Re-food ou a Fruta Feia, com outros 
métodos, têm a mesma preocupação: 
aproveitar refeições e alimentos que 
correm o risco de ser desperdiçados, não 
por estarem estragados, mas por sobrarem 
de alguma cantina ou superfície comercial 
ou mesmo por ser rejeitada para venda 
por não obedecerem aos critérios 
comerciais estabelecidos. 

cozinha contra o desperdício
Em Portugal, ainda há muito a explorar no 
que toca a cuidados e procedimentos 
caseiros para evitar o desperdício 
alimentar. Assim o demonstram os 
resultados de um inquérito que realizámos 
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o frigorífico contribui para evitar o desperdício, promovendo a segurança 
dos alimentos, desde que siga algumas regras.

Use alimentos sãos e manipule-os 
de forma higiénica.

Não quebre a cadeia do frio. Se 
comprar produtos refrigerados ou 
congelados, leve-os para casa em 
sacos isotérmicos. Também não se 
deve congelar um alimento 
descongelado. Não tem implicações 
em termos de higiene, mas o valor 
nutricional e a textura  ficam 
comprometidos.

Não encha demasiado o frigorífico, para 

permitir a circulação do ar em redor 
dos alimentos, bem como uma 
temperatura uniforme em todas 
as zonas do aparelho.

Retire os produtos frescos pouco 
tempo antes de serem consumidos.
Embale os alimentos individualmente 
(por exemplo, com película aderente), 
para evitar contaminações cruzadas.

Consuma preferencialmente os 
alimentos que se encontrem há mais 
tempo no frigorífico.

cadeia de produção mais eficaz

antes de os alimentos entrarem em nossa casa, existem muitos passos a dar em prol, por exemplo, do aproveitamento máximo 
das colheitas. utilizar as peças que, por tamanho ou forma, não se enquadrem nos critérios comerciais, deve ser um ponto de honra. 
classificar o alimento a partir do tamanho, estética ou grau de maturação permite saídas comerciais distintas.

sobre desperdício alimentar: cerca de um 
terço dos inquiridos deita fora restos de 
comida por não ter tido cuidado em 
ajustar a quantidade de alimentos a 
comprar ou a cozinhar. Além disso, quase 
metade compra demasiados géneros 
alimentícios por estarem em promoção. 
Assim, o que, à partida, é mais barato, 
acaba por ser mais caro, pelo facto de não 
se conseguir consumir a totalidade do que 
se compra. Com a data de validade quase 
no final, os preços descem em muitos 
hipermercados e supermercados.
Mas alguns sinais demonstram haver 
mudanças na forma de encarar a 
alimentação. Uma peça de fruta com uma 
forma menos uniforme não é menos 
nutritiva ou saudável do que outra que 
segue as normas de tamanho 
estabelecidas. É isso que pensam os 19% 
dos inquiridos que afirmaram comprar 
comida a preços mais em conta por ter 

APRoveitAR A 
ColheitA todA 
incluindo a parte do 
cultivo que não se 
enquadra nos 
critérios comerciais.

gAdo PouCo exige
Alimentos e colheitas 
sem nenhuma saída 
comercial podem ser 
aproveitados para 
alimentar gado.

A vendA loCAl reduz 
o esforço no transporte, 
armazenamento e 
conservação. 
O alimento chega mais 
fresco ao consumidor.  

PRomoveR A PesCA 
seletivA A intensiva 
devolve ao mar, já mortos, 
milhões de toneladas de 
peixes com pouca procura, 
pequenos ou sem licença.

fAltA de CuidAdo nA 
mAniPulAção, produção 
e transformação dos 
alimentos causam 
deterioração. os fRigoRífiCos não 

devem superar os 8ºC.

QuAnto mAis RáPido 
o transporte, menor 
a deterioração do 
alimento, o que depende 
das infraestruturas 
de transporte.

vendA A gRAnel deveria 
ser incentivada, 
respeitando os requisitos 
de higiene, pois permite 
adaptar o consumo às 
necessidades reais.

PouCo Antes do 
finAl do PRAzo 
de validade deve 
colocar-se o 
produto a um 
preço mais barato 
ou doar-se.

Doação de alimentos, por restaurantes
e supermercados, a instituições

Comprar só o necessário

Prazos de validade mais longos 

92%

61%

47%

como reduzir a quaNtidade de comida deitada fora

Prolongar a vida de crus e cozinhados
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Proteste entrevista

antónio costa pereira, 
49 anos, Movimento 
Zero Desperdício

“Recuperam-se 
mais de mil 
refeições por dia 
com o nosso 
modelo local”

qual o modelo de distribuição 
das refeições?
Para aproveitar os meios existentes, 
desenvolvemos um modelo municipal. 
Contactamos as câmaras municipais e 
explicamos ser legal recuperar refeições. 
Não há dinheiro envolvido. Às câmaras 
cabe identificar as famílias necessitadas, 
indicar as instituições (centros 
paroquiais, misericórdias, IPSS, etc.), do 
município com meios de transporte 
(carrinhas) e voluntários. O critério é a 
proximidade, ou seja, escolhe-se a 
instituição mais perto, por exemplo, de 
um supermercado doador. É mais rápido 
e poupa-se combustível. Em 24 horas, no 
máximo, as refeições são distribuídas em 
caixas isotérmicas. A vantagem é ser um 
modelo aberto. Trata-se de um trabalho 
de equipa. A FAO, interessada no nosso 
movimento, afirma não haver um modelo 
igual noutro país. Há vantagens sociais, 
cívicas, ambientais e económicas.

qual o vosso papel?
Não temos estrutura, somos 
facilitadores. Recebemos formação em 
segurança alimentar da ASAE e agora 
damo-la às instituições. Em 6 anos, 
desbloqueámos a lei, arranjámos os  
doadores e criamos um modelo de 
funcionamento local. 

É um trabalho diário?
Sim. Desde abril de 2012 já recuperamos 
mais de 600 mil refeições que iriam para 
o lixo, uma média superior a mil refeições 
por dia nos municípios de Cascais, Lisboa, 
Loures e Sintra. Há tendência a crescer, 
porque todas as semanas nos chegam 
novos parceiros, que representam 
a diminuição de desperdício. 

quais os próximos passos?
Queremos uma política comum que junte 
agricultura, turismo, educação, saúde e 
ambiente. Gostaríamos que o tema do 
desperdício fosse ensinado nas escolas, 
como a reciclagem. Temos de sensibilizar 
quem tem meios para os usar. O que me 
descansa é que podemos desaparecer. Já 
há 4 municípios a funcionar. Agora cabe 
aos outros continuar. A ideia é daqui a 
pouco tempo a associação desaparecer e 
fazer parte da sociedade. A ideia é 
replicar para o resto do País. Estamos a 
criar um manual de réplica. As bases já 
estão criadas. 

qual a sensação de contribuir para este 
movimento?
Senti que contribui para algo de bom.
Queremos muito manter isto como um 
movimento de cidadania pura, 
independente de credos religiosos, de 
partidos, porque é esse o caminho. 
Sinto-me muito bem por ter estes 
resultados e que em equipa é possível. 
Fico orgulhoso por o meu País ser 
pioneiro. Mas, na Europa, dado a lei ser 
comunitária, pode começar em qualquer 
país. 

alguns “defeitos” na aparência.
Pedir para embalar as sobras nos 
restaurante é outra ação que permite 
restringir o desperdício e que, nos últimos 
12 meses, foi tomada por metade dos que 
responderam ao nosso inquérito. 

soluções para problema mundial 
Prazos de validade mais alargados, 
compras restringidas ao necessário e 
doação de alimentos por restaurantes e 
supermercados a instituições são gestos 
que os nossos inquiridos apontam como 
contributos para a redução do desperdício 
na área alimentar. A preocupação em não 
comprar além do necessário tende a ser 
mais manifestada pelo sexo feminino. 
Segundo o nosso estudo, os agregados 
mais pequenos tendem a deitar fora mais 
alimentos. Quase metade dos inquiridos 
aponta para um desperdício no seu lar que 
oscila entre 1 e 5 por cento. Mais de um 
quinto afirma deitar para o lixo mais de 
10% dos alimentos que compra, um indício 
de que falta gerir melhor a relação entre a 
quantidade do que se compra e o que se 
gasta em cada agregado familiar.
A Europa inutiliza todos os anos milhões 
de toneladas de alimentos. Além das 
implicações económicas, colocam-se 
também questões ambientais e sociais. 
O desaproveitamento de comida nos 
países industrializados (222 milhões de 
toneladas) é quase tão elevado como a 
produção total líquida de alimentos na 
África Subsariana (230 milhões de 
toneladas), segundo um estudo da 
Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO). 
Numa altura em que, de acordo com este 
organismo, se estima ser necessário 
aumentar a produção alimentar em 70%, 
para dar de comer aos 9 mil milhões de 
habitantes que se prevê existirem em 
2050, como lidar com tanto desperdício? 
O Parlamento Europeu, aliás, já deu o 
mote: reduzir para metade, até 2025, o 
desperdício alimentar no seio da União 
Europeia. ¬

mais de 20% 
dos inquiridos afirmam 
deitar para o lixo mais 
de 10% dos alimentos 
que compram

O início foi lento, mas 6 anos depois e muitas cartas, reuniões, entrevistas e uma 
petição, o Movimento Zero Desperdício, da associação Dariacordar, gerou mais de 100 
doadores de refeições. Cascais, Lisboa, Loures e Sintra são os munícipios aderentes. 


