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Resumo

Apesar do desenvolvimento humano se identificar, sobretudo, com o incremento da produção industrial ao
serviço do consumismo individualista, este modelo tem se identificado como insustentável, obrigando ao
seu reequacionamento e à introdução de soluções cada vez mais pautadas pela cooperação e solidariedade. A
necessidade de se acautelar os recursos naturais, face ao exponencial crescimento da população, de forma a
preservar a segurança alimentar, é tão estrutural à subsistência das sociedades de hoje que tem conduzido a
um movimento internacional global, transversal aos diferentes níveis de abastecimento societários. Isso ocorre
em uma escala que dos agricultores aos consumidores e dos estados às empresas, poderá vir a representar
a emergência de um novo paradigma, capaz de refletir a capacidade humana em ultrapassar muitos dos
desafios da atualidade. Este artigo, para além de pretender sensibilizar o cidadão e o consumidor para a
problemática e irracionalidade do desperdício alimentar, procura dar a conhecer o que se encontra a ser
feito pelas instituições nacionais e mundiais, no sentido da mitigação do problema, bem como de práticas
inovadoras e mais sustentáveis que estão a emergir na sociedade.

Palavra Chave: Desperdício alimentar. Sustentabilidade. Segurança alimentar. Legislação. Empreendedorismo.

Abstract

Although human development is related to the increase of the industrial production to attend the individualist
consumption, this model has been understood as unsustainable, making necessary a rebalancing and introduc-
tion of solutions increasingly more guided by cooperation and solidarity. The necessity of a careful utilization
of natural resources, in face of the exponential population growth in order to preserve food safety, is so
essential to the subsistence of societies nowadays that it has conducted to a global international movement
that connects different levels of social supply. It occurs in a scale that, from farmers to consumers and from
states to companies, could happen to represent the emergence of a new paradigm, capable of reflecting the
human capacity of overcoming many current challenges. This paper, besides intending to make citizens and
consumers aware of the problematic and the irrationality of food waste, aims to make known what is being
made by the national and international institutions to solve the problem, as well as to reveal innovative and
more sustainable practices that are arising in society.
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CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Introdução

Vivemos num mundo global cada vez mais dinâ-
mico, fluido e veloz. Nesta Era pautada pelo
individualismo, tipo narcísico e hedonista, e
pelo (hiper) consumismo (LIPOVETSKYG, 2007),
tudo se transforma de maneira muito rápida e
imprevisível, a segurança e liberdade com a in-
certeza e o risco. “Tudo é temporário, a moder-
nidade [. . . ] – tal como os líquidos – caracteriza-
se pela incapacidade de manter a forma” (BAU-
MAN, 1999).

A crescente evidência científica da ação do
Homem na degradação do ambiente, decorren-
tes das consequências do contínuo e imparável
processo de industrialização e da expansão da
globalização no final do Século XX, e a percepção
dos efeitos nocivos decorrentes das alterações
ambientais nos ecossistemas e o seu inevitável
impacto na condição e desenvolvimento huma-
nos, têm levado a que, no âmbito dos desafios
do desenvolvimento sustentável, o impacto dos
problemas ambientais nas sociedades humanas
ganhe cada vez mais importância na agenda po-
lítica internacional.

No presente, é fundamental tomar-se consci-
ência do mais importante ensinamento da Ecolo-
gia Humana: de que entre os seres humanos e o
meio ambiente existe uma relação de dependên-
cia absoluta e, como tal, os seres humanos, ao
afetarem negativamente o meio ambiente, ve-
rão, como consequência, e em igual proporção,
de que este irá, por sua vez, afetar negativa-
mente os seres humanos.

Somos cada vez mais pessoas a disputar cada
vezmenos recursos, num planeta que não possui
reservas ilimitadas; o peixe no mar e a fertili-
dade dos solos agrícolas encontram-se em risco.
Em verdade, o atual modelo de desenvolvimento
encontra-se inserido numa modernidade capita-
lista e consumista, e ao focar-se exclusivamente
no crescimento, produção e economia, tem-se
demonstrado insustentável social e ambiental-
mente, fazendo crescer a desigualdade social e

a sobre-exploração dos recursos naturais, co-
locando em causa a necessária conservação e
regeneração do capital natural.

Lipovetsky afirma que, mesmo em face aos
desafios do hiperconsumo, a urgência está, em
primeiro lugar, em integrar cada vez mais exi-
gências ecológicas na vida econômica e, poste-
riormente, oferecer às novas gerações outras
referências para lá do consumo (LIPOVETSKYG,
2007).

Como conciliar o desenvolvimento com a sus-
tentabilidade ambiental e social e garantir os
direitos fundamentais a uma população mundial
em rápido crescimento? Será este, sem dúvida,
o grande desafio do século XXI. A verdade é que
dos atuais 7 bilhões de habitantes, chegaremos
aos 9,8 bilhões em 2050, maioritariamente a
viver em áreas urbanas (ONU, 2017).

Teremos de produzir mais, com menos recur-
sos (mais 70% de alimentos até 2050), man-
tendo, ao mesmo tempo, a pegada ecológica da
nossa alimentação dentro de limites sustentá-
veis, o que torna forçosa a diminuição do des-
perdício alimentar. Cerca de 30% da superfície
agrícola mundial é desperdiçada na produção
alimentar (FAO, 2013a).

O incremento da produção terá um obstáculo
cada vez mais presente: as disfunções ambien-
tais derivadas das alterações climáticas. Estas
irão afetar a qualidade de vida, desde a saúde
à alimentação e o direito à água, pelo que, se-
rão determinantes a aplicação de fortes medidas
preventivas, ações de adaptação e mitigação face
à incerteza climatérica.

Entre as medidas a serem aplicadas temos,
por exemplo, as tecnológicas, para a adaptação,
como a colocação de diques, opção por culturas
mais resistentes ao estresse térmico e hídrico,
dessalinização, entre outras. Temos, também,
outras medidas a longo prazo, como é o caso
do estabelecimento de uma economia circular, o
maior uso de energias renováveis, a gestão das
culturas, as tecnologias verdes, entre outas. [...]
“O clima está a mudar, a comida e a agricultura
também devem mudar” (FAO, 2013b)
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A nível de prevenção, é fundamental refletir-
se sobre a maneira como nos relacionamos com
o ambiente, o que, para um desenvolvimento
sustentável, equilibrado e mais justo, vai exigir
uma maior responsabilidade social de cada um
de nós.
Em suma, num cenário de alterações climá-

ticas, depleção dos recursos naturais e de pre-
visível crescimento da população, teremos que
encontrar formas de aumentar a sustentabili-
dade do planeta, nomeadamente compreender
as interações entre sistemas globais, naturais,
sociais e humanos e como essas interações afe-
tam os desafios da sustentabilidade1.

Crescimento econômico versus sustentabili-
dade

A evolução recente do nossomodo de vida baseia-
se numa economia que ignora princípios básicos
do ecossistema mais vasto que a alimenta, no-
meadamente o da biocapacidade de regeneração
do planeta.
Se é correto afirmar que a modernização e o

crescimento econômico a ela associado, permiti-
ram nas economias mais desenvolvidas grandes
progressos e bem-estar nos diversos domínios
da vida social, de igual modo será correto afir-
mar que isso só foi conseguido à custa da de-
gradação progressiva do meio ambiente físico
(GIDDENS, 1990). A verdade é que não foram
considerados os limites ecológicos do planeta2,
facto que constitui um forte contributo para a
presente crise ecológica, venha ela sob forma da
erosão e salinização dos solos, sobre-exploração

1 A introdução da carne nas dietas das classes médias
das economias emergentes (China e Índia) irá ter um
enorme impacto na produção de cereais, de forragens
e no consumo de água (FAO, 2009) e na natureza.
Veja-se o sucedido no Brasil com a produção de soja,
onde cerca de 70% serve para ração animal e 18% para
produção de óleo de soja, situação que tem contribuído
para a desflorestação da Amazônia.

2 O relatório The Limits to Growth iniciou o debate sobre
os limites a que o planeta se encontra sujeito, ao ana-
lisar os cinco fatores que determinam o crescimento
a nível global, a saber: população, produção agrícola,
recursos naturais, produção industrial e poluição (ME-
ADOWS et al., 1972, p. 11-12)

dos recursos naturais, poluição, desflorestação,
escassez de água ou alterações climáticas, e para
a forte crise socioambiental sentida, que nos faz
viver numa sociedade do risco e onde os pobres
serão os mais afetados (BECK, 1992).
Neste sentido, não se pode discutir o desen-

volvimento sustentável sem se considerar as
suas ações e efeitos, quando a insustentabi-
lidade ecológica (e social) atual das socieda-
des humanas é bem visível, conforme defende
Douthwaite (2000), no seu livro Growth Illusion,
referindo “um crescimento econômico que en-
riqueceu poucos, empobreceu muitos e colocou
em risco o planeta”.
Falar em desenvolvimento sustentável é fa-

lar no paradigma do mundo atual. A palavra
desenvolvimento, que antes era sinônimo de
progresso, crescimento e aumento da produção
ou do produto interno bruto, hoje passa a ter
outro enfoque, o da sustentabilidade. Para se
promover um desenvolvimento sustentável é
agora necessário primeiro compreender-se se
continua a ser possível crescer-se economica-
mente como tem vindo a ser feito, ou se deverá,
em sentido contrário, começar a promover-se o
decrescimento econômico (LATOUCHE, 2007).
Temos hoje um modelo de desenvolvimento

que se vangloria de tudo fazer para o bem-estar
do ser humano e para a sustentabilidade do pla-
neta, mas que ainda não conseguiu resolver um
problema tão básico como é o da fome nomundo.
Em pleno século XXI centenas de milhões de
pessoas não têm acesso a alimentos adequados,
apesar de o mundo produzir alimentos suficien-
tes para todos.
Em termos de alimentação, a relação entre o

número de habitantes no planeta e os recursos
alimentares neles disponíveis exigem a procura
de meios alimentares alternativos, de forma a
poder garantir-se, no futuro, a segurança ali-
mentar. A segurança alimentar encontra-se de
tal forma ameaçada que a Organização para a
Alimentação e Agricultura, em 2013, sugeriu o
incremento da Entomofagia, isto é, do consumo
de insetos por seres humanos.
Apesar de ser considerado um tabu alimentar,

ou uma prática alimentar primitiva e provocar
repugnância a muitos, a verdade é que os insetos
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constituem um alimento potencial, mesmo que
ainda pouco explorado no mundo. Tal deve-
se ao facto de ser uma alternativa sustentável
de produção de proteínas, gordura e minerais,
sem se deteriorar ainda mais o ambiente. A
sua produção também não requer volume de
água excessivo e gera menos gases nocivos ao
ambiente, quando comparada com a dos bovinos,
por exemplo3.
Sabendo-se que as escolhas alimentares refle-

tem sempre um complexo sistemas de funções
sociais, carregadas de significados culturais e
simbólicos (dimensões de ordem social, afetiva,
comportamental, cultural e ambiental), trata-se
de uma solução que apresenta um forte potencial
de crescimento, para mitigar alguns problemas
ambientais e enquanto auxílio ao combate da
fome no mundo.

A construção social do desperdício alimentar
da frugalidade ao desperdício

Num mundo onde cerca de 815 milhões de pes-
soas, 11% da população mundial (um em cada
nove) sofrem de fome4, cerca de um terço dos
alimentos é desperdiçado ou perdido ao longo
de toda a cadeia, do campo ao garfo (GUSTAVS-
SON et al., 2011; FAO, 2013a). Daqui derivam
elevados custos econômicos, seja na produção e
transporte dos produtos, ou no que se refere ao
tratamento dos resíduos produzidos e ambien-
tais (solo, energia, água, emissões de GEE)5.

3 Existem obstáculos identificados em relação a esta in-
dústria, nomeadamente a alergenicidade e a existên-
cia identificada de patógenos que impõem ameaças à
saúde humana (BERGGREN et al., 2019)

4 De acordo com o relatório O Estado da Segurança Ali-
mentar e Nutricional no Mundo da FAO et al. (2017), a
insegurança alimentar no mundo voltou a subir na úl-
tima década, nomeadamente na Ásia e África, devido
a conflitos violentos e mudanças climáticas.

5 Só o setor agropecuário emite perto de 20% do total de
emissões de gases de efeito estufa (metano, óxido ni-
troso). No Brasil, essa percentagem é de aproximada-
mente 60% (IMAFLORA, 2015). Nos últimos 50 anos o
consumo de carne no mundo quadruplicou. Passou de
70Mton para 300Mton. Em Portugal, os indicadores
de consumo de carne apontam para um aumento de
400% entre 1961 (23kg/ano/per/capita) e 2017 (114kg/
ano/per/capita) (FAO, 2016).

Na União Europeia, a produção anual de des-
perdício alimentar está estimada em cerca de
89 milhões de toneladas, a representarem 143
bilhões de euros, distribuídos pelo consumo do-
méstico (42%), indústria (39%), setor da restau-
ração (14%) e distribuição (5%) (STENMARCK,
2016).
Em Portugal, um estudo exploratório quan-

tificou em cerca de 1 milhão de toneladas por
ano (100 kg por pessoa), o que representa cerca
de 17% de todos os alimentos produzidos para
consumo (BAPTISTA et al., 2012). No Brasil,
onde 2,5% da população passou fome em 2017
(5,2 milhões de pessoas), estimativas do World
Resources Institute, apontam para a existência
de um desperdício de cerca de 40 mil toneladas
de alimento por ano, sendo o arroz, o milho, o
tomate e a cebola os mais desperdiçados.6

Desde a 1ª Conferência Mundial de Alimenta-
ção, realizada em Roma, em 1974 que as Nações
Unidas passou a considerar o direito à alimen-
tação e o direito à saúde como direitos indisso-
ciáveis. Desde então, este passou a ser um tema
fundamental na agenda política e institucional.
Em 2015, foi incluído nas metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030.
Aqui, a par do combate à fome (ODS 2), apela-se
a uma produção e consumo sustentáveis (ODS
12) e à redução do desperdício alimentar (UN-
RIC, 2015). “Até 2030, reduzir pela metade o
desperdício de alimentos per capita mundial,
nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir
as perdas de alimentos ao longo das cadeias de
produção e abastecimento, incluindo as perdas
pós-colheita.” (ODS 12.3)
Sublinhe-se que, atualmente, a fome não se

explica pela falta de produção de alimentos, mas
sim pela falta de acesso e pela má distribuição
dos mesmos, que constituem duas dimensões
do desenvolvimento humano e da segurança ali-
mentar.7 “Desperdício e fome são os dois lados

6 Recorde-se que o Brasil saiu do “mapa da fome” em
2014, quando o seu índice de segurança alimentar fi-
cou abaixo dos 5%.

7 “Segurança Alimentar” é uma situação que existe
quando todas as pessoas, em qualquer momento, têm
acesso físico, social e econômico a alimentos suficien-
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de uma mesma moeda”, afirma Carlo Petrini,
fundador do movimento Slow Food.
A Revolução Verde dos anos 60 e 70 foi reali-

zada com base na tecnologia, partindo de pes-
quisas em sementes, apostando na fertilização
do solo, utilização de agrotóxicos e mecaniza-
ção do campo, de forma a promover a resolução
rápida do problema da escassez de alimentos.
Para esse efeito, acabou por apostar na produ-
ção rápida de certos (poucos) alimentos, como o
arroz, milho, trigo, soja e batata, tendo causado
graves danos ambientais e sociais, conforme
denunciou a ativista Vandana Shiva, sobretudo
quando o solo e os aquíferos se esgotaram e a
biodiversidade desapareceu, devido ao emprego
excessivo de produtos químicos.8

Com o desenvolvimento da sociedade de con-
sumo e com o avanço da globalização, a indústria
alimentar moderna foi modificando a forma e
o modo como consumimos alimentos. Trans-
formou a nossa subjetividade (alimentar) e a
nossa identidade alimentares, os nossos estilos
de vida e os nossos comportamentos.
Depois de épocas em que ocorreram situações

de má nutrição, decorrente da falta de alimentos,
hoje, nas sociedades industrializadas e moder-
nas, é possível afirmar que se vive num clima de
superabundância alimentar (CONTRERAS, 2011),
onde se come muito e mal; inclusivamente se-

tes, seguros e nutricionalmente adequados, que per-
mitam satisfazer as suas necessidades nutricionais e
as preferências alimentares para uma vida ativa e sau-
dável” (FAO, 2002). No Brasil, o termo empregado
para o conceito de “segurança alimentar” (food secu-
rity) é “segurança alimentar e nutricional” (SAN), de
modo a dar ênfase à sua dimensão qualitativa (a ali-
mentação saudável como um objetivo a ser alcançado
na garantia da segurança alimentar) (OKAMOTTO et
al., 2001).

8 Vandana Shiva, uma crítica do modelo da “Revolução
Verde”, veio alertar: para o desaparecimento de espé-
cies; para o facto dos pequenos agricultores perderem
os seus meios de subsistência; para o facto das po-
pulações rurais estarem a ser expulsas das terras, em
prol da agricultura industrial, perdendo assim a sua
soberania alimentar; e para o facto dos consumido-
res terem cada vez menos opções que não comprarem
alimentos cultivados em solos cada vez mais contami-
nados (SHIVA, 1988).

gundo a Organização Mundial de Saúde (WHO,
2000), a obesidade, a pandemia mundial do sé-
culo XXI, mais do que duplicou desde 1980.
A abundância e diversidade de alimentos fi-

zeram emergir novos hábitos de consumo e de
desperdício. Podemos questionarmo-nos sobre
os motivos que conduzem ao consumo excessivo
de alimentos na atualidade: terá o mesmo a sua
origem na ausência das restrições alimentares
severas do passado? Ou, então, simplesmente
na agressividade do “marketing” da indústria
alimentar do presente? Independentemente das
causas, a verdade é que este excesso de con-
sumo têm gerado em toda a cadeia alimentar
um enorme desperdício de alimentos, ou seja,
alimentos ainda próprios para consumo, mas
eliminados por ação ou omissão humana.
Com efeito, a globalização alimentar, que

transformou o alimento em mercadoria (RO-
BERTS, 2008) reporta-se a um processo global
que, associado à racionalização e reflexividade
da sociedade moderna (GIDDENS, 1990), a um
nível econômico, político, individual e cultural,
influenciou e transcendeu a sociedade e os indi-
víduos.
O sociólogo francês Jean-Pierre Poulain de-

fende que a modernização e o avanço do conhe-
cimento científico associado à saúde e à nutrição
promove movimentos que reorganizam o “es-
paço social alimentar”, a que podemos associar a
compressão do tempo-espaço (HARVEY, 1989).

[. . . ] na chamada dieta ocidental a comida foi substi-
tuída pelos nutrientes, e o bom senso pela confusão –
regra geral, os alimentos que ingerimos atualmente
não são produtos da natureza, mas sim produtos da
ciência alimentar. (POLLAN, 2008)

Parte dos problemas ambientais que as so-
ciedades contemporâneas enfrentam, resultam
de padrões de consumo não sustentáveis que se
generalizaram nos países mais desenvolvidos.
Urge, por isso, melhorar a compreensão do cida-
dão/consumidor, no que se refere aos alimentos
e sua origem, à segurança alimentar e às causas
do desperdício alimentar. Esta industrialização
alimentar deu lugar a uma ideia cada vez mais
sentida, de que cada vez sabemos menos sobre
os alimentos que consumimos.
A perda de saberes sobre os alimentos, (PAR-

FITT et al., 2010; STUART, 2009), nomeada-
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mente no que respeita ao armazenamento, con-
servação, confecção e reaproveitamento, a in-
correta interpretação dos prazos de validade e
as práticas alimentares enraizadas (o hábito de
cozinhar a mais), são causas apontadas para o
crescimento do desperdício alimentar ao nível
dos consumidores, principalmente nas cidades.
Note-se que, de umamaneira geral, os consumi-
dores não têm a verdadeira noção da quantidade
de alimentos que desperdiçam (BAPTISTA et al.,
2012).
Por outro lado, a contração do setor agrícola

(passamos de uma agricultura de subsistência
para uma de mercado, logo com mais interme-
diários), o processo de urbanização e as novas
dinâmicas do mercado de trabalho (centrado
agora nos serviços), vieram criar novos estilos
de vida que são determinantes no aumento do
desperdício alimentar (PARFITT et al., 2010).
Estes modos de vida urbanos caracterizam-

se pela forte mobilidade, por novas estruturas
familiares, pela escassez de tempo para a pre-
paração e consumo de alimentos, pela flexibi-
lização de horários e pela crescente individua-
lização dos rituais alimentares, transformando
por completo o próprio ato alimentar, tal como
o conhecíamos anteriormente.
Também o alongamento das cadeias de abas-

tecimento, que distanciou o produtor do con-
sumidor e afastou o consumidor da ligação que
tinha à terra e ao alimento, torna possível que os
alimentos que consumimos hoje possam viajar
milhares de quilômetros “food miles” (milhas
ou quilômetros dos alimentos), antes de che-
garem ao nosso prato, com enormes impactos
ambientais decorrentes das emissões de gases
de efeito estufa (GEE) associados seu transporte,
terrestre ou marítimo. Uma pera produzida na
China, por exemplo, é-nos apresentada mais
barata do que a produzida em Portugal ou um
salmão que é mais viajado do que nós.
As novas lógicas alimentares substituíram os

sistemas tradicionais de abastecimento e de con-
sumo. Passamos de uma cozinha tradicional
para uma cozinha industrial, sempre pronta a
servir-nos a toda a hora e em qualquer lugar.
A frugalidade e a cozinha simples deram lugar
a alimentos processados, variados e a preços

mais acessíveis. "A alimentação saudável co-
meça quando priorizamos a comida de verdade,
que vem da natureza, em vez da comida ultra-
processada"(POLLAN, 2008).
Em síntese, os alimentos são um bem precioso

e a sua produção implica uma utilização muito
intensiva dos recursos, pelo que, para uma soci-
edade economicamente sustentável, precisamos
de novas formas de pensar, produzir e consumir,
de comunidades locais mais solidárias e inclusi-
vas, de uma cultura humana mais saudável e de
soluções sociais colaborativas e empreendedoris-
tas. Estes são motivos mais que suficientes para
que nos desperte a necessidade de combatermos
e reduzirmos o desperdício de alimentos.
Como sublinha Peter Singer (2006), a forma

como o ser humano se alimenta hoje precisa ser
reavaliada. A forma como atualmente produ-
zimos e consumimos não é sustentável. É es-
sencial que o ato de produzir e de comer e suas
implicações éticas e morais sejam discutidos nas
sociedades ocidentais, conscientizando-nos de
que é preciso fazer escolhas melhores, para nós
mesmos e para o planeta.

O COMBATE AO DESPERDÍCIO ALI-
MENTAR NA AGENDA MUNDIAL
A relação do homem com o alimento precisa ser re-
vista. Precisamos aproximar o saber do comer, o co-
mer do cozinhar, o cozinhar do produzir, o produzir
da natureza; agir em toda a cadeia de valor, com o
propósito de fortalecer os territórios a partir de sua bi-
odiversidade, agrodiversidade e sociodiversidade, para
garantir alimento bom para todos e para o ambiente.
(Manifesto do Instituto ATA no Brasil – do chef de
cozinha Alex Atala).

Iniciativas legislativas na União Europeia

A União Europeia encontra-se empenhada em
ser uma força motriz na luta global contra a
perda de alimentos e desperdício alimentar,
apoiando os protagonistas relevantes e interes-
sados na tomada de medidas concretas, para
prevenir e reduzir o desperdício alimentar9.

9 A ONU, reconhecendo a importância estratégica da
agricultura familiar para a inclusão produtiva e para a
segurança alimentar em todo o mundo, declarou 2014
como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. No
mesmo sentido, também a Comissão Europeia consi-
derou o ano de 2014 como o “Ano Europeu contra o
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Desde logo a Comissão da União Europeia es-
tabeleceu, em 2016, uma plataforma multipar-
ticipativa, para a prevenção do desperdício ali-
mentar, denominada de Plataforma da União
Europeia sobre Perdas Alimentares e Alimenta-
ção.
Esta Plataforma consiste num fórum que

reúne elementos interessados, dos sectores pú-
blico e privado, para promoverem o avanço da
União Europeia no sentido do ODS 12.3 e inclui
representações de organizações internacionais
governamentais, nomeadamente de agências
da Organização das Nações Unidas, instituições
da União Europeia, especialistas dos Estados-
Membros e outros interessados na cadeia de
abastecimento alimentar, incluindo organiza-
ções não-governamentais.
A Plataforma visa, nomeadamente, apoiar os

interessados na definição de políticas para pre-
venir o desperdício alimentar, partilha de me-
lhores práticas e avaliação dos progressos reali-
zados. Com a ajuda desta Plataforma, a Comis-
são adotou diretrizes para fomentarem a doação
de alimentos e a utilização de alimentos im-
próprios para o consumo humano, desenvolveu
também uma metodologia de medição de resí-
duos alimentares e encontra-se a trabalhar no
aperfeiçoamento das práticas de marcação de
datas.
Esta “metodologia comum” permitirá uma

monitorização coerente dos níveis de desperdí-
cio alimentar, nos Estados-membros da União
Europeia.10 Aguarda-se agora que a Plataforma
apresente Recomendações, até ao final do cor-
rente ano de 2019.
A União Europeia também optou por motivar

os Estados-membros a legislarem sobre esta
matéria, o que inclui a concepção de um qua-
dro teórico consistente, com uma definição ade-
quada de desperdício alimentar, e identifica-
ção dos diferentes momentos em que ocorre o
desperdício, ao longo da cadeia alimentar, bem
como as causas e sujeitos do desperdício.

desperdício alimentar”.
10 Conferir a Diretiva 2018/851 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos.

Estas iniciativas marcaram um arranque con-
sistente no sentido da resolução do problema,
no entanto, sabe-se que estamos perante um
longo caminho a percorrer, pois sabemos que o
problema do desperdício alimentar é bastante
complexo, desde logo por não se conhecer a sua
verdadeira dimensão (FAO, 2011).
Os dados sobre desperdício alimentar variam significa-
tivamente consoante a fonte. É evidente que uma das
razões para essa discrepância consiste na diferente
interpretação do significado de desperdício alimen-
tar (ou seja, a falta de uma definição comum) e nas
diferentes metodologias utilizadas para o medir. Di-
ferentes estudos apresentam dados divergentes para
cada um dos setores da cadeia de abastecimento ali-
mentar (TCE, 2016).

Mas façamos a referência a alguns casos euro-
peus e a forma como têm abordado o problema.
No Reino Unido, estudos apontam que 60% do
lixo doméstico poderia ser evitado, originando
uma poupança de cerca de 600 euros anuais em
cada família, de acordo com o WRAP (QUESTED
et al., 2011). Grande parte do desperdício ali-
mentar é originado nas casas dos consumidores,
resultando em cerca de 37 milhões de toneladas
de alimentos deitados para o lixo.
A política de resíduos do Reino Unido é impul-

sionada principalmente pela Diretiva-Quadro
de Resíduos da UE. Este diploma prevê uma hi-
erarquia de resíduos, na qual a prevenção de
resíduos é a prioridade, seguida da reutilização,
redistribuição, doação, reciclagem e eliminação,
esta sendo a opçãomenos preferida. Como o des-
perdício (incluindo o desperdício de alimentos)
é uma questão muito complexa, cada governo
do Reino Unido tem sua própria estratégia de
resíduos.
Atualmente, não existem metas obrigatórias

de redução de desperdício de alimentos no Reino
Unido, mas a Escócia planeia introduzir uma
meta de redução de 33% até 2025. Em julho de
2015, a Câmara dos Lordes do Reino Unido lan-
çou a primeira Carta Verde11 sobre desperdício

11 A Carta Verde é uma iniciativa nova, prevista no artigo
9.º do Protocolo 1 do Tratado de Lisboa, que permite
que os parlamentos dos Estados-Membros da UE jun-
tem esforços na apresentação de propostas à Comis-
são e, por conseguinte, que influenciem o desenvolvi-
mento da política da EU (TCE, 2016).
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alimentar, em nome do governo britânico e con-
vidou a Comissão Europeia a adotar uma aborda-
gem estratégica para a redução do desperdício.
Na Carta Verde mencionada, reconhece-se que
uma estratégia ao nível da UE ajudaria a garantir
uma abordagem coordenada, para dar resposta
ao problema.
Para tornar a produção e o consumo de ali-

mentos mais sustentáveis foi lançado em 2016
o Compromisso Courtauld 2025, onde se reco-
menda ao WRAP12, e ao Governo, que criem uma
meta nacional de desperdício de alimentos, ideia
que não foi bem recebida por muitos distribui-
dores, talvez devido ao facto de se tratar de um
acordo voluntário, que reúne organizações em
todo o sistema alimentar, do produtor ao con-
sumidor.
Também o Sistema Nacional de Saúde do

Reino Unido desenvolveu um sistema de audi-
toria ao desperdício de alimentos, em serviços
de alimentação hospitalar. Através deste sis-
tema, é possível quantificar o número de refei-
ções produzidas não distribuídas. Para além de
se conseguir quantificar o desperdício, também
é possível qualificar-se os níveis de desperdício
que ficam no prato após a refeição, sendo o li-
mite aceitável de 10% do total produzido (NHSE
HOSPITALITY, 2005). Um processo que facilita
a avaliação qualitativa do desperdício de alimen-
tos entre as refeições, assim como permitem
identificar as razões do desperdício alimentar,
e a organização de ações para a redução desses
valores (NHSE HOSPITALITY, 2005).
Sobre as causas do desperdício de alimentos

no Reino Unido, conclui-se existirem grandes
dúvidas nos consumidores no momento da in-
terpretação das datas de validade nos rótulos ali-
mentares, comportamento que leva a que cerca
de um terço dos alimentos seja deitado no lixo,
antes do final da data indicada (QUESTED et al.,

12 WRAP (Waste e Resources Action Program): Programa
de Ação Relativo aos Resíduos e Recursos: entidade
sem fins lucrativos do Reino Unido que trabalha com
governos, empresas e comunidades para a prestação
de soluções práticas destinadas amelhorar a eficiência
dos recursos e a acelerar a transição para uma econo-
mia sustentável e eficiente neste domínio.

2011). Estas dúvidas podem estar relacionadas
com a forma como é colocada a data de validade
nos produtos, uma vez que existem vários for-
matos: "antes de", “vender até”, “consumir
até”, “expor até", não existindo uma aplica-
ção consciente (EUFIC, 2012). Para além desta
questão, outros estudos apontam que o desper-
dício de alimentos nas famílias do Reino Unido
(bem como nos Estados Unidos da América e na
Austrália) são reflexo do mau planeamento das
compras, do aumento da compra de produtos
perecíveis, da gestão pouco eficaz dos stocks e da
falta de aproveitamento das sobras, por receio
da segurança alimentar dos produtos (QUESTED
et al., 2011).
A França liderou a iniciativa de legislação so-

bre esta matéria, ao aprovar, em 11 de fevereiro
de 2016, a Lei n.º 2016-138, relativa à “luta
contra o desperdício alimentar”. A lei francesa
destaca-se justamente por ter sido a primeira na
Europa a dirigir-se a esta questão, abordando-
a através de diferentes perspetivas, devendo
considerar-se, no entanto, num modelo a ser
aperfeiçoado (TEIXIDÓ, 2017).13

Este diploma, desde logo clarifica a hierarquia
do desperdício e dirige-se a todos os sujeitos
intervenientes na cadeia alimentar, sejam pro-
dutores, processadores, distribuidores ou con-
sumidores. Porém, não estabelece mecanismos
para a execução das obrigações que estatui e
apenas vincula os distribuidores. Tão pouco es-
tabelece um quadro teórico satisfatório.
O legislador francês disciplina sobretudo a do-

ação de alimentos. Identifica os sujeitos da doa-
ção, mais concretamente as superfícies de venda
de alimentos, com mais de 400 metros quadra-
dos que distribuam os alimentos, assim como as
entidades que delas se beneficiam, sobretudo or-
ganizações não-governamentais, dando ênfase
à preocupação de que os alimentos permaneçam
seguros. Não define, no entanto, a proporção de
alimentos a doar. Deste modo, se o supermer-
cado assinar um acordo de doação de 1% desses
alimentos, já está a cumprir a lei (TCE, 2016).

13 A França desperdiça anualmente novecentos milhões
de dólares, pela destruição de produtos de consumo
não vendidos (THE NEW YORK TIMES, 2019).
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O diploma proíbe os supermercados de des-
truírem ou deitarem fora produtos a atingirem
o fim da validade. Se os alimentos não poderem
ser doados, deverão ser utilizados como fertili-
zantes na agricultura, ir para rações de animais
ou ser sujeitos a compostagem, para a produção
de combustível de metano.14

O diploma, além de prever a imposição de
sanções no caso de incumprimento, estabelece
estímulos fiscais para a promoção da doação.
Deixa, no entanto, fora, aspetos fundamentais
como a responsabilização penal, civil e adminis-
trativa.
Podemos apreciar positivamente a iniciativa

francesa, porém, da mesma forma, podemos
referir a limitação do diploma, que vincula so-
bretudo as grandes superfícies, deixando de fora,
por exemplo, os agricultores ou o pequeno co-
mércio de distribuição, não promovendo, as-
sim, a prossecução da justiça social. Da mesma
forma, deixa de fora a consideração da existên-
cia de um fosso entre países onde a abundância
de alimentos é manifesta e países onde a escas-
sez de alimentos também é manifesta (GOMES
et al., 2011, p. 112-114)
A Lei italiana n.º 166, de 19 de agosto de 2016,

introduz “disposições relativas à doação e distri-
buição de produtos alimentares e farmacêuticos,
para fins de solidariedade social e para limitar
o desperdício”, diverge ligeiramente da lei fran-
cesa, não apenas no que respeita aos objetivos
prioritários da lei, que inclusivamente se dirige a
outros produtos e serviços, mas também quanto
ao seu conteúdo e forma de implementação.
A lei italiana também dá ênfase às iniciati-

vas de sensibilização para o tema, neste âm-
bito parecendo-se bastante à lei francesa, no
entanto, enfatizando a educação para os consu-
midores, e, em especial, para os jovens.
As definições na lei italiana não são idênticas

às constantes na lei francesa. Refira-se, a este
propósito, que a definição de “operador do sec-
tor alimentar” na lei italiana é mais abrangente
do que as categorias previstas na lei francesa. A

14 Conferir o art.º L. 541-15-4 da Lei francesa n.º 2016-
138, de 11 de fevereiro de 2016, relativa à “luta contra
o desperdício alimentar.”

definição de desperdício alimentar, bem como a
de excedentes alimentares, também é adequada
pela sua amplitude, podendo mesmo ser uti-
lizada por outros Estados-membros da União
Europeia, tal como recomendado pelos Audito-
res do Tribunal Europeu.
A definição de prazo de validade e data-limite,

de fundamental importância para as campanhas
de sensibilização para o combate ao desperdí-
cio alimentar, e normalmente mal compreendi-
dos pelos consumidores, é apresentada neste
diploma de um modo claro, sob a expressão
“prazo de validade mínimo”. Através desta ex-
pressão, o legislador acautelou as situações em
que, mesmo findo o prazo dos alimentos, a co-
mida não se tornou tóxica após essa data15.
Questiona-se a opção do legislador italiano

em ter limitado as doações apenas aos mais ca-
renciados, excluindo assim outros cidadãos que,
não se inserindo ainda na categoria de indigen-
tes, deveriam poder beneficiar, por exemplo, dos
bancos de alimentos.
O artigo 8º prevê a criação de uma Comis-

são de Coordenação, porém, questiona-se se
não será mais um organismo burocrático pe-
sado; por esse facto, este organismo não deve
ser considerado ummodelo a seguir pelos outros
Estados-Membros.
Também o artigo 9º prevê a intervenção e

articulação de diversos organismos públicos.
Questiona-se se não seria mais eficaz colocar a
lei sob a alçada de um único organismo, idôneo
(VAQUE, 2017).
Na República Checa, o Parlamento adotou

uma emenda à Lei para a Comida e Tabaco, para
combater o desperdício alimentar. Tal como a
lei francesa, incide, sobretudo, no desperdício
dos supermercados com área de vendas supe-
rior a 400 metros quadrados. À semelhança da
lei francesa, estas superfícies também têm de
doar os alimentos a bancos de alimentos, para
distribuição a pessoas carenciadas.
A lei checa também introduziu disposições

sobre benefícios fiscais, na doação de alimentos;

15 O diploma italiano parece ter seguido o parecer C
017/06 do Comité das Regiões Europeu, de 18 de ja-
neiro de 2017, sobre desperdício alimentar.
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nomeadamente, os supermercados não têm de
pagar os 5% de Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado para os alimentos doados, medida também
adotada por outros Estados-membros da União
Europeia. De facto, é o caso da França e Espa-
nha, em que se aplicam ainda benefícios fiscais
acrescidos: operadores de alimentos que doem
o excesso de gêneros alimentícios vêm as suas
obrigações fiscais reduzidas, por via de um ratio
referente ao valor contabilísticos dos alimen-
tos doados. O descumprimento da obrigação de
doar alimentos é punido com uma multa até dez
milhões de Coroas Checas.
Neste país, a redistribuição de alimentos é

organizada através dos Bancos Alimentares da
Federação Checa, com 14 subsidiárias dentro do
território do país e a abranger a cooperação entre
250 organizações não-governamentais. Cada
uma das subsidiárias opera numa das 14 regiões
da República Checa.
Uma das questões identificadas pela aplicação

desta lei, é que alguns supermercados tentam
evitar a obrigação de doação de alimentos, atra-
vés da introdução de descontos nos alimentos
a chegarem perto da data limite de consumo.
Esta medida faz com que os consumidores, por
vezes, comprem esses alimentos em maiores
quantidades, sendo, no entanto, incapazes de
consumi-los, acabando por contribuir para o
desperdício alimentar.
A Noruega é um dos primeiros países do

mundo a conseguir articular esforços entre
as autoridades públicas e a indústria alimen-
tar, com o escopo do cumprimento do ODS.
Encontra-se a fazê-lo por via de um acordo
subscrito sobre desperdício alimentar e resíduos,
celebrado em junho de 2017, representando um
exemplo ao nível da política internacional.
Os noruegueses enfatizam a importância de

se reduzir, de forma efetiva, o desperdício ali-
mentar, inclusive obstando-se à passagem dos
resíduos alimentares ao passo seguinte da ca-
deia alimentar.
O acordo mencionado, implica que: se reco-

lham e relatem anualmente informações sobre
desperdício alimentar; o trabalho seja coorde-
nado através de entidades no mesmo nível na
cadeia alimentar; se comuniquem as medidas

adotadas para a redução dos resíduos; e que se
desenvolva um sistema para a promoção da reu-
tilização do desperdício alimentar.
A indústria também contribui, através da do-

ação de comida para instituições de caridade,
bem como através da sensibilização dos consu-
midores, para que deitem fora menos alimentos.
O Governo recebe as informações e relatórios
da indústria alimentar, prepara as estatísticas,
fornece os relatórios à União Europeia e, tam-
bém, avalia o desperdício alimentar ao nível do
consumidor. Também o Governo sensibiliza os
consumidores para que deitem menos comida
fora. O acordo não estipula sanções para o in-
cumprimento das diretrizes acordadas.
As campanhas realizadas incluíram a sensi-

bilização dos consumidores de que a expres-
são “melhor antes de” não significa necessa-
riamente que um produto se torna impróprio
para consumo após essa data, bem como a sen-
sibilização dos distribuidores para reduzirem
as unidades de produtos à venda. Também se
vendem alimentos com descontos pouco antes
do “melhor antes de” ou do ”usar até” (VAALE-
HALLBER, 2017).
Em Portugal, a Assembleia da República apro-

vou por unanimidade, a Resolução n.º 65/2015,
de 17 de junho “Combater o desperdício alimen-
tar para promover uma gestão eficiente dos ali-
mentos” (uma iniciativa legislativa do partido
Os Verdes) e declarou o ano de 2016 como o ano
nacional do combate ao desperdício alimentar.
Nesse sentido, foi criada a Comissão Nacional
de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA),
que tem como missão "promover a redução do
desperdício alimentar através de uma aborda-
gem integrada e multidisciplinar".
Em 2017, a Assembleia da República recomen-

dou à CNCDA diversas medidas de combate ao
desperdício alimentar, no sentido de sensibili-
zar e envolver as organizações da sociedade civil,
os cidadãos e os consumidores em geral para a
problemática.

O combate ao desperdício alimentar: mais vale
prevenir que remediar

Como já referido, na luta contra o desperdício de
alimentos, é crucial uma utilização eficiente dos



Jesus, C.; Brum, P. | 83

recursos, ao longo da cadeia de abastecimento
alimentar. Neste sentido, é essencial uma mu-
dança de atitude em relação aos alimentos.
Quando não for possível evitar o desperdício

alimentar, seja de um produto cultivado, pes-
cado ou transformado para consumo humano,
que poderia ter sido consumido se tivesse sido
tratado ou armazenado de forma diferente, de-
vemos redirecioná-lo para outros fins, o que,
no âmbito da economia circular, significa dar
uma nova oportunidade aos alimentos, antes de
os deitar fora, isto é, encontrar um destino que
permita valorizá-lo, desta forma reduzindo o
impacto ambiental.
Ao reintegrar-se os resíduos alimentares na

economia, enquanto recursos, seja através da
reutilização, recuperação para o ser humano ou
para os animais, da compostagem, da produção
de biogás ou incineração, e ao maximizar-se a
eficiência destes ao longo de toda a cadeia de
valor, “fecha-se o ciclo”: nada se perde, tudo
se transforma, num contínuo reaproveitamento
da natureza16. A prevenção do desperdício na
fonte é mais benéfico, pois assim evita ter-se
de o combater posteriormente, trazendo sempre
menores custos para o ambiente e para todos
nós.
Assim, na Produção, através de melhores cul-

turas e mais diversificadas, e de regimes de co-
lheita e manuseamento mais apropriados; Na
Transformação, através de adequadas condições
de armazenagem e refrigeração; Na Distribui-
ção feita de forma mais racional, por exemplo,
através do uso de embalagens mais pequenas
(em função do número reduzido de elementos
na família moderna) ou através da venda de
produtos em final de vida a preços reduzidos,
pois, é melhor vender-se mais barato do que
deitar-se fora. Também o reaproveitamento
da fruta/legumes maduros para bolos ou sopas,
o alívio de certas normas/critérios do circuito
comercial de abastecimento, a maior coopera-
ção/comunicação entre os vários setores da ca-
deia, e as boas infraestruturas de acondiciona-

16 “Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia
circular” (2015)

mento e de conservação dos alimentos (com
especial atenção para os produtos perecíveis),
são opções mais racionais no sentido da susten-
tabilidade17.
Por fim e ao nível do Consumidor final,

sabendo-se hoje que o consumidor se encontra
mais bem informado, é expectável: que opte por
escolhas e dietas alimentares mais responsáveis
e sustentáveis, como por exemplo a dieta me-
diterrânea, com mais vegetais e menos carne;
que compre alimentos locais e da época; que
privilegie sempre o preço justo; que identifique
bem os rótulos dos alimentos18 e que planeie as
compras, evitando as promoções/descontos, que,
segundo o Tribunal de Contas Europeu (TCE),
se tratam de externalidades negativas19 do sis-
tema alimentar. Assim, “Os alimentos que você
escolher podem salvar o planeta: vamos deter
juntos a mudança climática”. (Movimento Slow
Food do Brasil).20

Boas práticas de iniciativas empreendedoras e
inovadoras

Existem diversos projetos e ideias com um cariz
mais ambiental ou social ou até mesmo econô-
mico, que procuram contribuir para minimizar
este flagelo e prolongar o tempo de vida útil dos
alimentos.

17 A Grande Distribuição tem dado o seu contributo atra-
vés de ações de venda a preço reduzido de produtos
alimentares “feios” ou a perder validade, ou doando
os seus excedentes a instituições solidariedade social,
como no caso da Missão Continente (Bolo “Panana”),
da cadeia Jerónimo Martins e do Grupo Auchan.

18 Os inquéritos do Eurobarómetro, feitos pelo Parla-
mento Europeu, demonstram que os consumidores
não estão esclarecidos no que respeita às indicações
das datas dos alimentos, nomeadamente em relação
ao “consumir até” e “consumir de preferência antes
de” (Eurobarómetro Flash 425, 2015).

19 Uma externalidade negativa ocorre quando uma em-
presa toma uma decisão e não tem de suportar o custo
integral dessa decisão. O TCE considera este um ex-
pediente da Distribuição que lhe permite transferir o
seu desperdício para o consumidor final.

20 O Slow Food segue o conceito da ecogastronomia, con-
jugando o prazer e a alimentação com consciência
e responsabilidade, reconhecendo as fortes conexões
entre o prato e o planeta (“alimento, bom, limpo e
justo” para todos).
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Desde logo, a GoodAtfer - um supermercado
“online”, especializado na comercialização de
produtos alimentares não perecíveis e não ali-
mentares que se encontrem próximo ou que te-
nham ultrapassado da data de consumo prefe-
rencial, assim como de produtos de linhas obso-
letas, descontinuados ou sazonais – tem como
objetivo dar uma segunda vida a alguns bens ali-
mentares, promover a sua circularidade e evitar
o seu descarte. Ou seja, aproveita os produtos
que se encontrem em perfeito estado para con-
sumo e que tinham como certo o destino do cai-
xote do lixo. Uma iniciativa que, segundo dados
da organização, permitiu entre 2017 e 2018, que
47 toneladas de bens alimentares tenham sido
reaproveitadas e que 9,94 toneladas de emissões
de CO2eq tenham sido evitadas.
Nomesmo sentido, podemos destacar, no Bra-

sil, o Projeto Fruta Imperfeita e em Portugal a
Cooperativa Fruta Feia, organizações que pre-
vinem o desperdício alimentar nos campos e
que combatem o gasto desnecessário dos recur-
sos (água, terras cultiváveis, energia) utilizados
na produção de frutas e legumes. Mais concre-
tamente reincorporam na cadeia de consumo
produtos que iriam terminar no lixo, apenas por
não cumprirem os padrões estéticos exigidos na
distribuição (formato, cor e calibre), gerando
valor para os agricultores e consumidores. São
casos de manifesta racionalidade econômica que
só vêm beneficiar as economias locais e respeitar
o ambiente.21

Outro exemplo inovador e empreendedor vi-
rado para a sustentabilidade alimentar, é-nos
dado pela “Fruut”, uma empresa que desidrata
a fruta com pequenos defeitos na casca, ou com
formas mais irregulares, produtos que iriam ter-
minar no caixote do lixo. Assim, prepara snacks
ou aperitivos 100% naturais, sem adição de açú-
car, corantes ou conservantes. Desde 2013, se-
gundo dados da empresa, já foram “resgatados”
cerca de cinco milhões de quilos de fruta — à

21 Em tempos idos, a atividade da respiga, de apanha
no campo das espigas que aí ficavam após a colheita,
era muito usada. A Falling Fruit identifica, no mundo
inteiro, os locais públicos onde se pode apanhar fruta
que, se não for apanhada, irá acabar no lixo.

volta de 32 milhões de peças que teriam sido
descartadas, por não cumprirem os requisitos
estéticos do circuito comercial.
Outras iniciativas chegam-nos da restaura-

ção. Projetos como a “Dose Certa”, que reduz as
quantidades de comida servida nos restaurantes
ao cliente ou o “Embrulha”, que incentiva os
clientes a levarem para casa o que não consumi-
ram, mas que pagaram. São iniciativas simples,
que demonstram bem a sua eficácia.
No âmbito da economia circular temos a Agra-

loop, uma empresa britânica que, através de
tecnologia inovadora, circular e regenerativa,
transforma resíduos, como cascas de banana,
folhas de abacaxi e talos de cânhamo, em re-
cursos (têxteis), evita o desperdício no sistema
agrícola.
Quando se recolhem bananas, canas-de-

açúcar ou óleo de linhaça, apenas a fruta ou
o produto final é desejado. Ou seja, a colheita
e o processamento das plantas deixa para trás
literalmente toneladas de resíduos, incluindo
o cânhamo, as oleaginosas e a palha de linho
oleaginosa, as folhas de abacaxi, os troncos de
banana e a casca da cana-de-açúcar. Estas cinco
culturas oferecem mais de 250 milhões de tone-
ladas de fibra por ano.
No Reino Unido, país que se encontra na van-

guarda do combate ao desperdício alimentar,
todos os anos se desperdiçam mais de 10 mi-
lhões de toneladas de comida (700 libras por
família), o equivalente a 17 bilhões de libras, por
ano.
A Bio-Bean usa as borras de café para extrair

óleos de base para biocombustíveis. A Toast Ale
fabrica, uma ideia de Tristram Stuart, autor do
livro “Waste: Uncovering the Global Food Scan-
dal” e fundador do Feedback, um movimento
que luta contra o desperdício alimentar, fabrica
cerveja com sobras de pão, onde 40% do malte
é substituído por pão que não foi vendido.
Considerando-se que se vive, na atualidade,

em sociedades em rede (CASTELLS, 2007), é de
realçar que as inovações tecnológicas têm um
papel deveras importante na redução do desper-
dício alimentar. O Olio, uma aplicação informá-
tica, permite denunciar a ocorrência de sobras
de comida e organizar a sua recolha. O aplica-
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tivo é gratuito, mas seus fundadores esperam
torná-lo em algo lucrativo através de publici-
dade, parcerias e doações.
De igual modo a aplicação Too Good To Go,

criada no Reino Unido, oferece um serviço si-
milar para restaurantes, permitindo que estes
ponham à venda a preços reduzidos refeições
que iriam parar ao lixo. Um aplicativo que já
salvou mais de um milhão de refeições, em toda
a Europa.
No Brasil, temos o aplicativo "Comida Invi-

sível", mais conhecido como o "Tinder da co-
mida", que conecta quem tem comida em ex-
cesso com quem precisa dela. Os doadores, (res-
taurantes/supermercados/hotéis), registram-se
e oferecem os seus produtos para doação, desde
que estejam dentro da data de validade e aguar-
dam a sinalização do interesse por parte de enti-
dades que distribuam comida. Estas, por sua vez,
navegam no mapa disponível da aplicação e re-
colhem os alimentos, nos locais mais próximos.
Quando ambos aceitam o acordo, a aplicação
mostra onde o alimento deve ser resgatado.
Por último, há que dar conta do enorme con-

tributo que nos chega pela televisão, através
dos seus programas temáticos dedicados à culi-
nária. A este respeito, refira-se, por exemplo,
o “The Naked Chef”, de Jamie Oliver, ou o “
Scraps”, na 24 Kitchen. Também os “realitys
shows” de comida, tais como o MasterChef, o
Hell’s Kitchen ou o Top Chef, ou, igualmente, as
séries, tais como a “Cooked”, baseada no livro
de Michael Pollan, “Cooked: A Natural History
of Transformation”, ou a “The Mind of a Chef
“, de Anthony Bourdain.
Trata-se de excelentes ações de sensibiliza-

ção e prevenção, pois para além de nos darem a
entender as origens da comida e nos transmiti-
rem a alegria em cozinhar bem, mostram-nos
como combater o desperdício alimentar, através
do aproveitamento de “restos” de comida, que
muitas pessoas desperdiçam por não saberem
o que podem fazer com eles. Temos, por exem-
plo, pratos feitos com ingredientes considerados
“lixo”, como cascas de banana, cascas de cama-
rão, ossos de galinha ou cascas de cenoura.
No caso de haver excedentes alimentares, a

“doação” de alimentos para a sua redistribui-

ção às Pessoas mais Carenciadas é sempre a
opção mais indicada. Segundo a Comissão Eu-
ropeia e o Tribunal de Contas Europeu, deve
ser uma opção mais incentivada e mais facili-
tada, considerando-se que ainda se debate com
muitos obstáculos/barreiras, nomeadamente no
que diz respeito à responsabilidade dos vários
agentes, em cada fase do processo.
Para assegurar-se a eficácia da doação, será

necessária uma forte regulação, por parte dos
Estados Membros (TCE, 2016). A verdade é que a
doação envolve, a montante, vários intervenien-
tes, sejam agricultores, produtores de alimentos,
retalhistas, com práticas distintas e em contínua
evolução como, também, a jusante, os destina-
tários, sejam bancos alimentares, organizações
de beneficência ou utilizadores finais.
O excesso de alimentos pode ser redistribuído,

desde que: seja adequado ao consumo humano,
compatível com os requisitos de segurança e
higiene alimentar, seja assegurada a rastreabi-
lidade dos gêneros alimentícios em todo o per-
curso, desde o doador até ao consumidor final.
Referimo-nos aos alimentos que estão perto do
prazo de validade ou produtos que, por meras
razões estéticas ou de calibre, foram rejeitados
pelo circuito comercial e que iriam terminar no
lixo. “Um gênero alimentício não perecível pode
continuar a ser comercializado após o términos
da data de durabilidade, desde que o consumidor
seja informado e desde que o operador econô-
mico esteja em condições de garantir que o pro-
duto corresponde às características gerais de
legislação alimentar e em particular as relativas
à sua segurança” (DGAV, 2018).
Na verdade, não faltam bons exemplos de

boas práticas de recuperação de alimentos para
doação, como é caso dos Bancos Alimentares.
Estes consistem numa organização, espalhada
pelo mundo, norteada pelo valor da solidarie-
dade, e movida pela generosidade das empresas
de distribuição, dos mercados abastecedores e
dos cidadãos, que congrega e coordena as inici-
ativas de diversas instituições locais.
Do mesmo modo, têm emergido da sociedade

civil inúmeros movimentos e organizações com
o objetivo de resgatarem os excedentes alimen-
tares e os redistribuírem, gratuitamente, dire-
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tamente ou através de instituições de solidarie-
dade social, aos mais carenciados. Em Portugal,
podemos destacar a organização Re-Food e o
movimento Zero Desperdício22.
O movimento Re-Food, por exemplo, traba-

lha, diariamente, para a eliminação do desper-
dício de alimentos e da fome, em cada bairro.
Todas as noites, várias equipas de voluntá-
rios saem para a rua a fim de resgatarem ali-
mentos excedentários de cafés e restaurantes,
redistribuindo-os, de imediato, a pessoas ca-
rentes de alimentos. Como resultado do seu
trabalho, o Re-Food, para além de combater o
desperdício alimentar, fortalece os laços soci-
ais da comunidade, reforça o seu capital social,
ao mesmo tempo que possibilita aos parceiros
aderentes que concretizem, ativamente, a sua
responsabilidade social.
O Movimento Zero Desperdício, da associa-

ção Dariacordar, tem por objetivo promover o
aproveitamento de todos os bens alimentares so-
brantes, distribuindo-os por instituições de so-
lidariedade social, em condições controladas de
higiene e segurança alimentar, evitando assim
o desperdício. Trata-se de um projeto realizado
em estreita ligação com as juntas de freguesia, e
que permite, em simultâneo, identificar outras
necessidades das pessoas carenciadas.
No Brasil, iniciativas como o “Disco Xepa”,

que distribui sopas feitas com sobras de alimen-
tos, apelam ao consumo consciente e sem des-
perdício.
Quando os alimentos não estiverem em condi-

ções de serem reaproveitados para o ser humano
ou para a alimentação animal, devemos recorrer
à compostagem, um processo de reciclagem da
matéria orgânica e uma forma de atenuar o pro-

22 A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE), a autoridade administrativa de Portugal espe-
cializada para as áreas de segurança alimentar e fis-
calização, e para desfazer dúvidas que persistiam em
relação à segurança dos alimentos doados, veio escla-
recer, através da “newsletter” n.º 32/2011, que não há
nada que impeça a doação de alimentos, desde que se-
jam cumpridas, e ao longo de todas as etapas, desde
o doador ao consumidor final, as regras da rastreabi-
lidade alimentar, bem como as normas mínimas de
higiene e segurança alimentar.

blema da acumulação de resíduos nos aterros,
dando um destino útil aos resíduos orgânicos23.
Este processo transforma matéria orgânica em
húmus (adubo orgânico), a fim de melhorar os
solos agrícolas, faz crescer a geração posterior
de culturas e melhorar a qualidade da água.
A valorização dos resíduos alimentares para

a produção energética é outra opção possível,
dado que, no seu processo de decomposição, se
gera metano (um gás excessivamente gerador
de efeito de estufa), que pode ser utilizado como
biogás. Assim, podemos transformar os restos
de comida em combustível. Nas cidades, es-
tes restos chegam a representar cerca de 30%
dos resíduos urbanos, presentes numa fração
indiferenciada desses resíduos.
Quando uma maçã com bolor ou um iogurte

fora da validade não estão mais em condições
seguras, a utilização de um digestor anaeróbico
pode transformá-los em combustível, que po-
derá, inclusive, aquecer um edifício.
Na atualidade, cresce o número de hotéis e

de escritórios que estão instalando sistemas de
aquecimento de biomassa com base nesta tec-
nologia. Por sua vez, as empresas de gestão
de resíduos estão gerando energia sustentável
em escala industrial, usando também elas res-
tos orgânicos descartados pelas famílias e pela
indústria alimentar.
Por fim, quando os resíduos não podem ser

valorizados de nenhuma forma, não nos resta
outra opção que não seja a sua incineração ou
depósito em aterros sanitários, uma solução que
acarreta graves danos ambientais, devido, por
exemplo, à possibilidade de contaminação das
águas subterrâneas ou à produção de poluição
atmosférica.
Por fim, refira-se outros projetos, tão inova-

dores quão criativos, que estão a ser desenvol-
vidos no setor agroalimentar e que apostam na
valorização de produtos e subprodutos agrícolas.
É o caso do aproveitamento do soro das quei-
jarias para a obtenção de bebidas fermentadas,

23 Os alimentos depositados em aterros sanitários, ou
simplesmente descartados no ambiente, produzem
metano, gás com efeito estufa 23 vezes mais potente
do que dióxido de carbono. (FAO,2013)
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a produção de mel em pó para a obtenção de
produtos de valor acrescentado, a produção de
betão leve a partir de casca de arroz ou o contri-
buto de extratos de algas para a preservação de
maçãs embaladas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atendendo-se à difícil relação entre o número
de pessoas, a velocidade do seu crescimento, a
limitação dos recursos naturais do planeta, e os
danos contínuos causado pela indústria e por
uma sociedade hiperconsumista, é tão indispen-
sável quanto urgente o encontro de soluções
para se mitigar esta disfunção, para que se pro-
mova a própria sustentabilidade da presença dos
seres humanos no planeta.

O desperdício alimentar é, na atualidade, um
problema identificado como uma das causas
para o desperdício dos recursos do meio am-
biente, mesmo que se não conheça a sua verda-
deira dimensão ou extensão. Foi, por esse facto,
colocado na agenda política mundial, cabendo
agora passar-se da identificação do problema,
comumente aceite, a uma prática ou práticas
para a sua resolução, que se encontram ainda
em desenvolvimento.

Considerando-se que o desperdício alimen-
tar abrange tanto pessoas coletivas como indi-
víduos, sejam produtores, processadores, dis-
tribuidores ou consumidores, as soluções têm
necessariamente de articular todos os sujeitos
dentro de uma sociedade. Ressalte-se que tal
interação é muito diversa e ampla, abrangendo
redes que representem estes interesses públicos
ou privados, consumidores ou empresas.

As primeiras soluções apresentadas são mani-
festamente tímidas e insuficientes. No entanto,
diversos países apresentaram já os primeiros di-
plomas legislativos sobre o tema, que abrangem
sobretudo uma maior sensibilização do público
para a questão, assim como a obrigatoriedade
de médias e grandes superfícies distribuidoras
doarem os excedentes alimentares a instituições
de solidariedade social; os primeiros diplomas
preveem, também, o estabelecimento de orga-
nismos públicos para articularem os diversos
agentes sociais no combate ao desperdício.

No que concerne os cidadãos em geral, assiste-
se ao surgimento de diferentes iniciativas em-
preendedoras, que identificam formas criati-
vas para se promover uma economia circular,
aproveitando-se os desperdícios alimentares em
toda a sua hierarquia, desde a sua produção agrí-
cola ao consumo.
O mosaico de casos apresentados ilustram o

fervilhar e multiplicar de iniciativas, e refletem
um grande dinamismo na abordagem da ques-
tão, mas, da mesma forma, o seu estado em-
brionário, cabendo a cada um de nós, enquanto
sujeitos potenciadores do problema, contribuir-
mos para o seu solucionamento. O desafio é
enorme, mas os recursos coletivos que temos
na nossa posse também o são, pelo que, evitar
e combater o desperdício alimentar terá que ser
um compromisso de todos nós.

Referências

BAPTISTA, P.; AL., et. Do Campo ao Garfo, Des-
perdício Alimentar em Portugal. Lisboa: CES-
TRAS, 2012.

BAUMAN, Z. Globalização: as consequências
humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999.

BECK, U. Risk Society: Towards a New Moder-
nity. Londres: SAGE Publications, 1992.

BERGGREN, A.; JANSSON, A.; LOW, M. Approa-
ching Ecological Sustainability in the Emerging
Insects-as-Food Industry. Trends in Ecology
Evolution, v. 34, n. 2, p. 132–138, 2019. Dispo-
nível em: <https://doi.org/10.1016/j.tree.
2018.11.005>. Acesso em:

CASTELLS, M. Communication, Power and
Counter-Power in the Network Society. Interna-
tional Journal of Communication, n. 1, p. 238–
266, 2007.

CONTRERAS, J. A. A modernidade alimentar:
entre a superabundância e a insegurança. 54.
ed. Curitiba: UFPR, 2011.

DOUTHWAITE, R. The Growth Illusion: How
Economic Growth Has Enriched the Few, Im-
poverished the Many, and Endangered the Pla-
net. Londres: The Liliput Press, 2000.



88 | Revista Ecologias Humanas 2019 Vol. 5 Nº. 5

EUFIC, (European Food Information Coun-
cil). Como minimizar o desperdício alimentar.
2012. Disponível em: <https://www.eufic.org/
en>. Acesso em:

EUROPEIA), UE (União. Fechar o ciclo – plano
de ação da UE para a economia circular. 2015.
Disponível em: <https : / / eur - lex . europa .
eu / legal - content / PT / ALL / ?uri = CELEX % 5C %
3A52015DC0614>. Acesso em:

FAO. Food wastage footprint:Impacts on natu-
ral resources. 2013. Disponível em: <http://www.
fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf>. Acesso em:

. Global food losses and food waste –
Extent, causes and prevention. 2011. Disponível
em: <http : / / www . fao . org / 3 / a - i2697e . pdf>.
Acesso em:

. Toolkit - Reducing the food wastage
footprint: Food Agriculture Organization. 2013.
Disponível em: <http://www.fao.org/3/i3342e/
i3342e.pdf>. Acesso em:

GIDDENS, A. As consequências da moderni-
dade. São Paulo: Editora Unesp, 1990.

GOMES, C.; MOREIRA, V. (coord.). Compreen-
der os Direitos Humanos: Manual de Educação
para os Direitos Humanos. Coimbra: Coimbra
Editora, 2011.

GUSTAVSSON, J.; AL., et. Global food losses
and food waste: Extent, causes and prevention.
2011. Disponível em: <http : / / www . fao . org /
docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf>. Acesso em:

HARVEY, D. A compressão do tempo-espaço
e a condição pós-moderna. São Paulo: Loyola,
1989.

HOSPITALITY, NHSE. Managing food waste in
the NHS. Leeds: Department of Health, 2005.

IMAFLORA. Documento de análise: evolução
das emissões de gases de efeito estufa no
Brasil (1970-2013): setor agropecuário. 2015.
Disponível em: <https : / / www . imaflora .
org / downloads / biblioteca / 55ca3a26a856a _
agropecuaria_2015.pdf>.

LATOUCHE, S. Pequeno Tratado do Decresci-
mento Sereno. Lisboa: Edições 70, 2007.

LIPOVETSKYG, G. A felicidade paradoxal: en-
saios sobre a sociedade de hiperconsumo. São
Paulo: Companhia das Letras, 2007.

MEADOWS, D. H; AL, et. The Limits to Growth:
a report for the club of Rome’s Project on
the Predicament of Mankind. New York: Uni-
verse Books, 1972. Disponível em: <http : / /
www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/
Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf>.

OKAMOTTO, P.; AL., et. Uma proposta de Polí-
tica de Segurança Alimentar para o Brasil. Pro-
jeto Fome Zero. São Paulo: Instituto Cidadania,
2001.

PARFITT, J.; BARTHEL, M.; MACNAUGHTON, S.
Food waste within food supply chains: quantifi-
cation and potential for change to 2050. Philo-
sophical Transactions of Royal Society B, Lon-
don, v. 365, p. 3065–3081, set 2010. Disponível
em: <https://royalsocietypublishing.org/doi/
pdf/10.1098/rstb.2010.0126>.

POLLAN, M. Em defesa da comida: um mani-
festo. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2008.

QUESTED, T.; INGLE, R.; A., PARRY. Household
Food and Drink Waste in the United Kingdom.
2011.

ROBERTS, P. The End of Food. Boston: Hough-
ton Mifflin, 2008.

SHIVA, V. Staying Alive: Women, Ecology and
Development. New Delhi: Kali for Women,
1988.

SINGER, P. The Way We Eat - Why Our Food
Choices Matter. 3 dez. 2006. Disponível em:
<https : / / www1 . folha . uol . com . br / fsp / mais /
fs0312200607.htm>.

STENMARCK, Å. et al. Estimates of Euro-
pean food waste levels. 2016. Disponível em:
<https://www.eu- fusions.org/phocadownload/
Publications / Estimates % 5C % 20of % 5C %
20European%5C%20food%5C%20waste%5C%20levels.
pdf>. Acesso em:

STUART, T.Waste - Uncovering the global food
scandal. Londres: W. W. Norton Company,
2009.



Jesus, C.; Brum, P. | 89

TCE. Luta contra o desperdício alimentar: uma
oportunidade para a UE melhorar a eficiência
dos recursos na cadeia de abastecimento ali-
mentar. 2016. Disponível em: <https : / / www .
eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_
FOOD_WASTE_PT.pdf>.

TEIXIDÓ, L. S. El Modelo Francés de Lucha Con-
tra el Despilfarro de Alimentos. Dereito, v. 27,
n. 1, p. 63–97, jan. 2017. Disponível em: <https:
//www.academia.edu/37187718/El_modelo_franc%
5C%C3%5C%A9s_de_lucha_contra_el_despilfarro_
de_alimentos_The_French_model_against_food_
waste_Dereito_revista_xur%5C%C3%5C%ADdica_
da_Universidade_de_Santiago_de_Compostela_n%
5C%C3%5C%BAm._27_1_2018>.

UNRIC. Guia sobre desenvolvimento susten-
tável: 17 objetivos para transformar o nosso
mundo. 2015. Disponível em: <https : / / www .
unric . org / pt / images / stories / 2016 / ods _
2edicao_web_pages.pdf>.

VAALE-HALLBER, M. Norway: New Maximum
andMinimum Limits for Food Supplements. Eu-
ropean Food and Feed Law Review, v. 12, n. 5,
p. 441–442, 2017.

VAQUE, L. G. French and Italian Food Waste
Legislation: An Example for other EU Member
States to Follow? European Food and Feed Law
Review, v. 12, n. 3, p. 224–233, 2017.

WHO. Obesity: Preventing and managing the
global epidemic. 2000. Disponível em: <http:
//www.who.int/nutrition/publications/obesity/
WHO_TRS_894/en/>.


