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ÂMBITO
O presente manual tem como objetivo apresentar um levantamento de Boas Práticas praticadas
a nível Europeu, no âmbito do combate ao desperdício alimentar, as quais inspiraram o
Programa Zero Desperdício, desenvolvido ao abrigo do Programa FORCE – Cities Cooperating
For Circular Economy (Cidades em Cooperação para a Economia Circular), lançado pela
Comissão Europeia.
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1_ ENQUADRAMENTO
O projeto FORCE visa minimizar a perda de materiais na economia linear e trabalhar para uma
Economia Circular.
As quatro cidades envolvidas no projeto, Copenhaga, Hamburgo, Lisboa e Génova, estão a
implementar com empresas, cidadãos, associações e universidades 16 (dezasseis) parcerias
participativas baseadas no conceito de cadeia de valor para criar e desenvolver soluções ecoinovadoras.
Cada cidade selecionou um fluxo principal, tendo em vista um dos quatro materiais: resíduos
plásticos, metais estratégicos de equipamentos eletrónicos e elétricos, excedentes alimentares
e resíduos orgânicos, e resíduos de madeira.
A cidade de Lisboa selecionou como fluxo principal, neste projeto, os excedentes alimentares
e resíduos orgânicos e tem como objetivos específicos realizar um projeto piloto baseado no
desenho da conceção de uma web app para a cidade de modo a gerir, de forma integrada, os
excedentes alimentares.
É neste contexto que se realizará o levantamento de boas práticas relativamente à prevenção
e gestão de excedentes alimentares.

1.1. Economia Circular
A filosofia da Economia Circular é substituir sistemas de produção abertos, baseados num
modelo de consumo linear, onde as matérias-primas são extraídas, processadas, e se
transformam em desperdício após o seu consumo, por sistemas fechados que reutilizam
recursos e conservam energia (McDonough & Braungart, 2002). Estes sistemas fechados são
regenerativos e neles, os recursos, desperdícios, emissões, e perdas de energia são
minimizadas através do abrandamento, fechamento, e estreitamento dos ciclos de materiais e
energia.
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Este conceito assenta sobre três princípios (Ellen MacArthur Foundation, 2015):
§

Preservar e melhorar o capital natural;

§

Otimizar o rendimento dos recursos utilizados;

§

Fomentar a eficácia dos sistemas (diminuindo externalidades negativas).

A maior parte dos modelos de negócios desenvolvidos segundo estes três princípios podem ser
categorizados de acordo com a framework ReSOLVE (Lewandowski, 2016), desenvolvido pela
Ellen MacArthur Foundation, que descreve um conjunto de seis ações que se podem levar a
cabo, de forma a promover a transição para uma Economia Circular, nomeadamente:
§

Regenerar – Ações que mantêm e melhoram a bio capacidade da Terra, transição para
energia e materiais renováveis, recuperação de terras, restauração ou proteção de
ecossistemas, retorno de recursos biológicos à natureza;

§

Partilhar (share) – Manter a velocidade do ciclo lenta, maximizar a utilização dos
produtos através da partilha, reutilizar os produtos ao longo da sua vida útil;

§

Otimizar – Aumentar eficiência/performance de um produto, reduzir do desperdício na
produção e na cadeia de abastecimento, utilização de tecnologia para maximizar o uso
dos recursos;

§

Circularizar (loop) – Constituição de cadeias de valor em circuito fechado em que os
materiais são reutilizados, remanufacturados ou reciclados, por esta ordem de
prioridades, colocando-os novamente em circulação;

§

Virtualizar – Disponibilização de funcionalidades virtualmente;

§

Substituir (exchange) – Introdução de novas tecnologias, procedimentos e materiais
não recicláveis.
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Já ao nível da Agência Europeia do Ambiente, as características da Economia Circular são
descritas como (EEA, 2016):
§

Menos inputs e utilização de recursos naturais;

§

Aumento da parcela de energia recursos renováveis e recicláveis;

§

Emissões reduzidas;

§

Menos perdas/resíduos de matérias e energia;

§

Manter o valor dos produtos, componentes e materiais na economia.

A relevância da Economia Circular tem vindo a acentuar-se nos últimos anos. Tal pode ser
exemplificado pelo aumento acentuado de artigos científicos sobre esta temática (Geissdoerfer,
Savaget, Bocken, & Hultink, 2017) e a publicação do relatório “Fechar o ciclo” – plano de ação
da UE para a Economia Circular (Comissão Europeia, 2018). Dito isto, não é imediato que a
transição para uma Economia Circular contribua para a sustentabilidade, havendo uma
incerteza considerável relativamente ao impacto ambiental destes novos modelos de negócios
(Mont O. , 2004) (Mont O. , 2002) (Tukker, 2015), enquanto os fatores sociais da tripla
abordagem da sustentabilidade são apenas considerados de forma implícita (Geissdoerfer,
Savaget, Bocken, & Hultink, 2017).
No âmbito do desenvolvimento da web app “Lisboa Zero”, plataforma digital que visa a redução
do desperdício alimentar, na perspetiva da Economia Circular, é, portanto, de extrema
relevância considerar o contributo de boas práticas já existentes na Europa e cuja estrutura se
baseia num modelo de Economia Circular.
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1.2 . Framework para avaliação de ações de Economia Circular
Para se avaliar se ações/negócios têm como base os princípios de uma Economia
Circular, é necessário considerar-se um modelo que permita realizar essa avaliação.
Assim, apresenta-se seguidamente uma adaptação da framework desenvolvida no
artigo “Do circular economy business models capture intended environmental value
propositions?” (Kaisa, et al., 2018) para avaliar propostas de valor ambiental de
modelos de negócio de Economia Circular, descrita graficamente de forma sucinta
na Figura 1.
Na Figura 1, o círculo interior representa a proposta de valor ambiental do modelo de
negócio de Economia Circular, definido com recurso à tabela de proposta de valor
ambiental apresentada no Quadro 1. Na avaliação de um modelo de negócio, deve terse em consideração todas as etapas do ciclo de vida do produto ou serviço, sendo
estes identificados como início de vida (beginning of life, BOL), meio de vida (middle
of life, MOL) e fim de vida (end of life, EOL) segundo a classificação de (Yang,
Vladimirova, Rana, & Evans, 2014).

Figura 1: Framework para avaliação de propostas de valor ambiental de modelos de negócio de Economia Circular. (Kaisa, et al., 2018).
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Para a caracterização de ações específicas de Boas Práticas apresentadas no Ponto 2,
considera-se suficiente a identificação das fases da cadeia de valor em que a ação decorre.
No Quadro 1, o termo “Proposta de valor ambiental” refere-se a um valor absoluto prometido
de melhoria ambiental que a entidade fornece ao ambiente, através dos seus impactos ao longo
de toda a cadeia de valor.
A tabela de proposta de valor ambiental (Quadro 1) foi desenhada para ajudar entidades a
compreender os efeitos das suas operações no ambiente e a compreender o valor ambiental
em termos absolutos. Esta tabela foi obtida cruzando os princípios desenvolvidos pela Ellen
MacArthur Foundation (Ellen MacArthur Foundation, 2015), a framework ReSOLVE (Ellen
MacArthur Foundation, 2015), e as características identificadas pela Agência Europeia do
Ambiente (EEA, 2016).

Quadro 1: Tabela de proposta de valor ambiental.
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O processo centra-se na avaliação da realização das propostas de valor identificadas para
cada ação e consiste num processo de 5 passos, nomeadamente:
1. Definição da proposta de valor ambiental – Compreender o sistema sob estudo, a
cadeia de valor/ciclo de vida do produto ou serviço;
2. Identificação de stakeholders e do seu papel – Identificação de stakeholders
relevantes em toda a ação e respetivos papéis e ações necessários para cumprir as
propostas de valor identificadas;
3. Definição de um sistema de referência e estimativa dos impactos ambientais –
Recolha de dados e comparação do sistema de Economia Circular com um modelo de
referência para determinar impactos ambientais;
4. Verificação do valor ambiental das propostas – Comparação dos benefícios
ambientais verificados relativamente aos diferentes stakeholders, anteriormente
identificados, e comparação com a proposta de valor ambiental;
5. Identificação de propostas de melhoria – Apresentação de propostas de melhoria
para a cadeira de valor identificadas nos passos anteriores, de modo a atingir as
propostas de valor identificadas. Identificação de métodos de prevenção de
consequências indesejadas.
A implementação do processo de avaliação requere cooperação próxima entre o avaliador e a
entidade implementadora da ação. Antes da definição do sistema de referência, são
executados os três primeiros passos, com o apoio de representantes das entidades
implementadoras e recurso a uma entrevista/consulta. Os restantes passos são completados
pelo avaliador, consultando o implementador ou peritos externos quando necessário.
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2_ BOAS PRÁTICAS DE ECONOMIA
CIRCULAR NA EUROPA
Ao longo deste projeto, foram identificadas algumas ações alinhadas com os princípios da
Economia Circular na Europa. Espera-se que outras mais venham a surgir. Na verdade, as
boas práticas encontram-se por definição, sempre em evolução, e desta forma espera-se que
também este seja um documento aberto e que continue a sofrer atualizações ao longo do
tempo.
•

SirPlus – Alemanha

Website SirPlus
O SirPlus chega como uma resposta à necessidade de contribuir para a redução de 18 milhões
de toneladas que se transformam em resíduos alimentares na Alemanha. À semelhança de
outros países, existem produtos que por serem grandes ou pequenos demais, por não estarem
de acordo com a norma, ou simplesmente porque esteticamente não são apelativos, muitos
dos melhores alimentos comestíveis acabam no lixo, apesar dos recursos limitados e da fome
no mundo.
Trata-se de uma plataforma online criada para recuperar os alimentos desperdiçados no
mercado de Berlim e recolocá-los no ciclo de vida, via comercialização online com entregas ao
domicílio.
Esta iniciativa tem como objetivos: reduzir massivamente o desperdício; apreciar todos os
alimentos e recolocá-los no ciclo da vida; oferecer a todos os consumidores e produtores, mas
também a organizações sem fins lucrativos, uma solução para reduzir de forma sustentável o
desperdício e a superprodução, conservando os recursos do planeta.
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•

Bourse aux dons - Bruxelas

Website Bourse aux dons
A Bourse aux dons - Feira de Alimentos é uma plataforma projetada para facilitar doações de
alimentos entre os profissionais do setor de alimentos e beneficiários, como organizações
sociais ou novos empreendedores na área da Economia Circular. A Food Fair conecta
alimentos excedentários em novas cadeias de valores sustentáveis com uma logística
colaborativa. Adicionalmente, possibilita monitorizar e rastrear todos os fluxos de doação em
tempo real, enquanto um sistema de relatórios permite que os doadores quantifiquem a ajuda
prestada e simplifiquem as formalidades administrativas (VAT, etc.). Cada doação é feita em
conformidade com o funcionário, padrões de segurança da cadeia alimentar e respeita a
privacidade dos usuários. O objetivo é criar uma rede que facilite a melhor distribuição dos
excedentes de alimentos, promovendo circuitos curtos e envolvendo cada município e cidade
local. Na Bélgica, em novembro de 2016, mais de 330 toneladas transitaram pela plataforma e
mais de 300 organizações de ajuda alimentar já se registaram.

•

HISPACOOP e Erosky- Espanha

Website HISPACOOP | Website Eroski
A HISPACOOP, Confederação Espanhola de Cooperativas de Consumidores e Usuários,
agrupa e coordena um total de 170 cooperativas de consumidores em Espanha que, por sua
vez, representam mais de 5.358.328 consumidores, e cerca de 49.541 trabalhadores.
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Em 2016, a HISPACOOP lançou uma campanha chamada “Sem desperdício: aproveite ao
máximo os alimentos”. A campanha assumiu três vertentes: um estudo sobre o comportamento
do consumidor relativamente à sua gestão de alimentos e como o lixo é gerado em casa; a
publicação de um guia sobre como armazenar adequadamente os alimentos; e a organização
de 30 palestras em diferentes pontos de Espanha, direcionados aos consumidores com o
objetivo de os informar sobre a melhor forma de conservar os alimentos em casa.
Uma das mais recentes campanhas, realizada em conjunto pela HISPACOOP e Eroski,
desenvolveu a assinatura: “Juntar consumo sustentável: reduzir, reutilizar, reciclar”, com o
objetivo de sensibilizar os consumidores sobre as questões de redução de desperdício de
alimentos, a reutilização de recursos e sobras e a recolha de lixo seletivo.
A Eroski é uma cooperativa de consumo que engloba dois tipos de sócios – trabalhadores e
consumidores - possuindo mais de 1000 pontos de venda outlet em Espanha e coopera com
instituições de caridade e bancos alimentares e na comercialização de vegetais feios.
Recentemente relançou junto com parceiros institucionais a campanha “Mais comida, menos
desperdício”.
A Eroski foi pioneira no setor de retalho em Espanha a alcançar zero desperdício em todos os
seus supermercados e hipermercados em dezembro de 2013 e, desde então, mantêm esse
compromisso com a sociedade.

Todos os alimentos doados por esta cooperativa são alvo de inspeção para garantir que se
encontram em perfeitas condições para consumo. No caso de alimentos frescos, garantem que
a cadeia de frio seja mantida adequadamente, inclusive na organização que recebe a doação,
a qual tem a obrigação de garantir que os alimentos se mantenham com a mesma qualidade.
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•

Alteração da definição de negócio alimentar - Dinamarca

Website Agência Alimentar Dinamarquesa
A Agência Alimentar Dinamarquesa introduziu critérios suplementares no que respeita ao
negócio alimentar, por forma a permitir cidadãos privados a vender ou doar alimentos com
maior frequência. Estes podem fazê-lo sem necessitarem de se registar como um negócio
alimentar, desde que se trate de pequenas quantidades, passando do limite anual de 10 (dez)
transações para, por exemplo, 4 a 5 doses por transação.

•

Stop Wasting Food Movement – Dinamarca

Website Stop Wasting Food
O Movimento Stop Wasting Food Denmark (Stop Spild Af Mad) é o maior movimento sem fins
lucrativos da Dinamarca contra o desperdício de alimentos. Desde a sua fundação em 2008, a
Stop Wasting Food ajudou a colocar o desperdício de alimentos na agenda da Dinamarca e
alcançou grandes de resultados na Dinamarca, em colaboração com o governo dinamarquês,
a União Europeia e a Organização das Nações Unidas.
O Stop Wasting Food tem parcerias colaborativas nacionais e internacionais e apoia mais de
60.000 pessoas, exercendo o seu papel de forma desinteressada, no âmbito nacional e
internacional. Atua na prevenção e minimização de resíduos alimentares ao longo da cadeia
de valor, do solo à mesa - por exemplo, informação, divulgação, assuntos públicos, parcerias
nacionais e internacionais, campanhas e atividades similares.
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•

Too Good To Go APP – Dinamarca

Website Too Good To Go
Fundada em 2016, a missão da Too Good To Go é reduzir o desperdício alimentar, permitindo
aos estabelecimentos comercializar comida em ótimo estado para consumo e dando
oportunidade ao utilizador da aplicação de consumir refeições e alimentos de forma consciente
e saborosa, contribuindo para um mundo mais sustentável.
A Too Good To Go está presente em mais de 13 países, na Europa e nos Estados Unidos da
América, e possui mais de 30.000 estabelecimentos como parceiros.

•

Phenix APP – França

Website Phenix
A Phenix é uma empresa social que acompanha os seus clientes profissionais (supermercados,
empresas industriais, setor de eventos, etc.) na transição de uma economia linear para uma
Economia Circular.
Ao profissionalizar, estruturar e simplificar os fluxos de doações, revenda ou reciclagem de
alimentos e produtos não alimentícios, e ao apoiar suas equipas no campo, a Phenix permite
aos clientes reduzir a pegada ecológica e social, ao mesmo tempo que gera ganhos
económicos.
Ao criarem canais de reciclagem, pretendem dar uma segunda vida aos produtos, com a
ambição final do "desperdício zero", numa perspetiva de Economia Circular do mercado de
bens excedentes e não vendidos, através de competências operacionais implícitas numa
plataforma digital e numa rede de parceiros recetores qualificados.
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•

HopHop - França

Website HopHop
O HopHopFood é uma associação sem fins lucrativos que visa reduzir o desperdício de
alimentos das famílias enquanto cria áreas de solidariedade através da doação de alimentos
por meio de uma plataforma digital para pessoas frágeis em insegurança alimentar. A sua
plataforma está operacional para todos os dispositivos (smartphone e PC). Os primeiros
projetos-piloto foram realizados tendo como beneficiários: migrantes em Paris 11 (600
mulheres imigrantes em insegurança alimentar) e estudantes em Sceaux (10.000 estudantes).
A aplicação pode ser usada gratuitamente num smartphone, tablet ou computador e permite
doar alimentos (particulares ou organizações) de forma fácil e rápida, ajudando os que mais
necessitam.

•

Last Minute Market - Italy

Website Last Minute Market
A Last Minute Market (LMM) é uma Spin Off da Universidade de Bolonha e é uma empresa
social, fundada em 1998. Hoje, é uma sociedade empresarial que atua no território italiano
desenvolvendo projetos locais destinados à recuperação de bens não vendidos
(comercializáveis ou não) em favor de organizações sem fins lucrativos.
A LMM favorece a criação de uma rede de solidariedade na área e o contacto entre a procura
(instituições sem fins lucrativos) e a oferta (empresas). O objetivo é o Desperdício Zero: todos
os serviços oferecidos pela LMM são estudados e desenhados para prevenir e recuperar
perdas e desperdícios. A LMM foi criada para auxiliar as empresas na recuperação dos
excedentes alimentares, transformando o desperdício num recurso; contudo, atualmente atua
com diferentes tipos de bens (por exemplo, medicamentos e produtos não alimentares),
tratando a prevenção de resíduos a 360°.
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Os serviços oferecidos são:
•

Recuperação de excedentes (alimentos, refeições, medicamentos, livros, bens nãoalimentares, etc.);

•

Análise de dados, análise de perdas e resíduos, estimando os impactos ambientais e
sociais;

•

Formação para escolas, empresas e instituições de ensino;

•

Comunicação, projetos de marketing e produção de conteúdo.

A LMM é um projeto win-win com benefícios quer para os stakeholders quer para o meio
ambiente.

•

Re-food - Internacional

Website Re-food
A Re-food aspira a um mundo onde todas as pessoas têm acesso aos alimentos que
necessitam; onde todos os alimentos são produzidos primeiramente para alimentar as pessoas;
onde os cidadãos participam ativamente na gestão de recursos da comunidade, e onde cada
pessoa tem o poder, o direito e a obrigação de transformar o mundo num local melhor.
A Re-food é uma comunidade eco-humanitária e de caridade independente, orientada para o
cidadão, 100% voluntária, que trabalha para eliminar o desperdício alimentar e terminar a fome
em cada bairro. A Re-food trabalha na comunidade e para a comunidade através de
voluntários, evitando qualquer custo ou investimento que não sirva a missão. Possui um
modelo de alta produtividade e de baixo custo que impulsiona a qualidade de vida das pessoas
com carência alimentar, enquanto fortalece o tecido social da comunidade local.
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•

Banco Alimentar – Internacional

Website Banco Alimentar
A Federação Europeia de Bancos Alimentares (FEBA) é composta por 24 países membros,
constituindo-se como organizações nacionais ou bancos alimentares individuais. O seu
objetivo comum é reduzir a fome e a subnutrição, através da luta contra o desperdício alimentar
e do apoio e desenvolvimento de bancos alimentares nos países onde são mais necessários.
A FEBA é membro da Plataforma da União Europeia Food Losses and Food Waste (FLW) e,
além das reuniões plenárias, também contribui para o subgrupo sobre doação de alimentos e
para o subgrupo sobre ação e implementação.

•

Foodlist - Noruega

Website Foodlist
Esta aplicação permite que estabelecimentos com excedentes alimentares disponibilizem para
doação produtos com validade próxima do fim a uma determinada entidade de solidariedade
ou a várias.
Adicionalmente, permite aos utilizadores registados disponibilizar informação de produtos em
fim de validade e a preços com desconto, permitindo a que outros utilizadores possam adquirir
esses mesmos produtos, o que contribui para que não se transformem em resíduos
alimentares.
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•

Missão Continente – Portugal

Website Missão Continente
A Missão Continente representa todas as iniciativas de responsabilidade social do Continente
e do seu compromisso para a construção de um futuro sustentável. Neste sentido, tem vindo a
atuar em diversos quadrantes, focando-se em iniciativas que vão ao encontro das
necessidades da sociedade atual.
Com um grande foco na Alimentação, a Missão Continente promove estilos de vida e hábitos
alimentares saudáveis, atua na redução do desperdício alimentar e sensibiliza para o consumo
consciente.
É parte ativa nas comunidades onde está presente, através do apoio a iniciativas internas e
externas e fomenta o respeito pelo ambiente através da promoção de boas práticas ambientais
e de sensibilização para a adoção de comportamentos responsáveis.

•

Fruta Feia – Portugal

Website Fruta Feia
A Fruta feia é uma cooperativa que nasceu da necessidade de reverter a tendência de
atribuição de padrões estéticos impostos à fruta e legumes pelas superfícies comerciais, que
em nada se relacionam com a segurança e qualidade dos alimentos. O projeto tem como
missão combater a ineficiência do mercado, através da criação de um mercado alternativo para
a fruta e vegetais considerados “feios”, alterando os padrões de consumo. Um mercado que
gera valor para os agricultores e consumidores.
O principal objetivo da cooperativa Fruta Feia é reduzir as toneladas de alimentos de qualidade
que são devolvidos ao solo pelos agricultores todos os anos, desperdiçando os recursos
usados na sua produção, tais como: água, solo arável, energia e tempo de trabalho. Ao alterar
os padrões de consumo, este projeto pretende que toda a fruta e vegetais com qualidade sejam
comercializados no futuro, independentemente do tamanho, cor e forma que possuam.
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Como impactos paralelos, observam-se a sensibilização da população relativamente: ao
problema dos resíduos alimentares; para o facto dos alimentos “feios” não serem lixo; e para a
possibilidade de consumir produtos da época e da região a um preço mais baixo, mas justo
para os produtores.

•

Zero Desperdício – Portugal

Website Zero Desperdício
O Movimento Zero Desperdício nasceu de um grupo de cidadãos com vontade e empenho
para passar da identificação de um problema à ação - fazer chegar os excedentes alimentares
próprios para consumo, a quem deles necessita, contribuindo para minimizar os impactos do
desperdício alimentar no meio-ambiente e fomentando o bem estar social. Este Movimento
assenta no estabelecimento de parcerias com os governos locais e na capacitação das
instituições já presentes no terreno (doadores e recetores) para a doação e recolha de
excedentes alimentares, com especial ênfase no que respeitava a alimentos perecíveis.

Este Movimento consubstanciou-se na constituição da DARiACORDAR – ASSOCIAÇÃO
PARA A RECUPERAÇÃO DE DESPERDÍCIO, em 2012, a qual surge como resposta à
necessidade de mudança de comportamentos em toda a linha de produção e consumo visando
minimizar a geração de desperdício, quer por via do combate e erradicação, quer por via da
recuperação e reconversão e, ainda, através da sensibilização da sociedade para a prevenção
do desperdício alimentar, através de um modelo de intervenção inovador e inteiramente
sustentável.
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•

Comissão Nacional de Combate contra o Desperdício Alimentar

Website CNCDA
A Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA) tem como missão
promover a redução do desperdício alimentar, através de uma abordagem multidisciplinar.
Cabe ao CNCDA preparar, monitorizar, avaliar e identificar qualquer necessidade de adaptação
da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e do Plano de Combate aos
Resíduos Alimentares.
O CNCDA assume um caráter amplo e multidisciplinar, num processo que se pretende
dinâmico e participativo, abrangendo dez áreas governamentais, duas associações municipais
e uma federação, representando o setor social e o voluntariado.

•

GoodAfter – Portugal, Espanha

Website GoodAfter
GoodAfter.com é um supermercado online que, entre outro tipo de oportunidades, comercializa
produtos cujo prazo preferencial de consumo está próximo ou já passou, mas que são seguros
e próprios para consumo, logo podem ser comercializados. Por serem produtos que poderão
não apresentar as caraterísticas para os quais foram otimizados pela marca, são
comercializados a preços muito mais baixos (economia até 70%).
Por fornecer aos consumidores a possibilidade de adquirir os produtos de grande qualidade a
preços bastante reduzidos, a GoodAfer.com é claramente uma solução “verde”, uma vez que
contribui para a redução do desperdício alimentar e a poluição afeta aos mesmos, caso se
tornassem resíduos orgânicos.
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•

Olio – Reino Unido

Website Olio
Olio conecta vizinhos entre si e empresas locais para partilha de excedentes alimentares, por
forma a que não se tornem resíduos orgânicos. Pode ser comida próxima da data de validade
nas lojas locais, vegetais cultivados em casa, pão que se comprou ao padeiro, ou as compras
particulares que não serão consumidas ou usadas, durante a permanência fora de casa, como
por exemplo quando se alguém ausenta de casa para férias. Para além de excedentes
alimentares, a plataforma Olio também pode ser usada para partilha de artigos domésticos não
alimentares.

•

Wrap – Reino Unido

Website Wrap
A WRAP é uma associação sem fins lucrativos que colabora com entidades governamentais,
empresas e cidadãos para criar um mundo no qual obtenha e use recursos de forma
sustentável, tendo como missão acelerar a mudança para uma economia sustentável e
eficiente em termos de recursos por meio de: reinventar como se projeta, produz e se vende
produtos; repensar como se usa e consomem produtos; recuperar, através da reutilização e
reciclagem. Assumem como setores prioritários: a comida e bebida; as roupas e tecidos; e os
equipamentos eletrónicos.
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A WRAP atua e cria reputação através das seguintes atividades:
•

Compilar e analisar as evidências para ajudar os parceiros a aproveitar oportunidades
e superar desafios;

•

Acordos voluntários inovadores que unem organizações com objetivos comuns no
âmbito da sustentabilidade;

•

Campanhas junto dos consumidores que visam a sensibilização, mudança de
comportamentos e capacitam as pessoas a agir.

A WRAP alcançou a certificação ISO9001, em 2015, relativamente ao design, desenvolvimento
e gestão de projetos que fornecem soluções sustentáveis de recursos, e foi identificada como
uma das 100 melhores organizações sem fins lucrativos para trabalhar, pelo Sunday Times em
2017.

•

Karma - Suécia

Website Karma
Karma é uma startup que nasceu em 2016, na Suécia, a qual compra excedentes alimentares
em restaurantes, cafés e mercearias e os vende a clientes que procuram uma refeição a
metade do preço, combatendo desta forma o desperdício alimentar.
Em 2018 e 2019 expandiram-se para Londres e França e, recentemente desenvolveram um
frigorífico pick up, em parceria com a Electrolux, onde os clientes se podem deslocar e adquirir
a sua refeição abaixo-custo.
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•

REFRESH: Community of Experts - EU Platform on Food Losses and Food
Waste (FLW)

Website REFRESH
A REFRESH é uma plataforma web que resulta de uma comunidade de especialistas que
fizeram parte do projeto REFRESH, ao Abrigo do Horizon 2020. Nesta plataforma são
partilhados recursos importantes e úteis para combate aos resíduos alimentares e desperdício
alimentar, nomeadamente recursos para: campanhas de sensibilização, prevenção, redução,
distribuição de alimentos, doação de alimentos, eficiência da cadeia de suprimentos, logística,
alimentação animal, compostagem, entre outros.
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ANEXO 01:
Boas Práticas em contexto do
Período “Alerta Covid-19”
Portugal encontra-se em “Estado de Alerta”, face à emergência da COVID-19, pelo que se
torna imperioso a adoção de medidas extraordinárias e temporárias que evitem a
disseminação do novo Coronavírus, sendo uma responsabilidade partilhada por todos os
intervenientes sociais, económicos, públicos, privados, coletivos ou individuais.
Deve, no entanto, ser possível continuar a Doação de alimentos, pois as entidades doadoras
continuam a produzir e as pessoas que carecem destes alimentos não poderão ser
esquecidas.
Assim, as normas de higiene que se aplicam no âmbito da segurança dos alimentos, já
conhecidas e

implementadas, devem agora ser reforçadas, durante o processo da

preparação, de acondicionamento e de entrega dos alimentos, de modo a não se promover
riscos desnecessários e evitáveis.
Como primeira nota, realça-se a informação de que os voluntários não poderão pôr em risco
esta tão nobre atividade, pelo que, caso tenham estado em contacto com um positivo ou
mesmo suspeito, não deverão desenvolver qualquer actividade no âmbito da doação dos
alimentos, devendo sim, permanecer em casa e articular diretamente com o SNS, ligando
para SNS24 – 808242424, seguindo as recomendações NOVO CORONAVÍRUS | COVID19.
No caso de não haver nenhuma contra-indicação, isto é, se não manifestarem qualquer tipo
de sintomas de infeção respiratória (tosse, febre ou dificuldade em respirar) poderão assim
comparecer na Instituição, e seguir as normas abaixo.
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Nesta sequência, identificam-se abaixo ações que podem evitar disseminações do vírus
COVID-19, nomeadamente:
Durante a preparação/acondicionamento dos alimentos:
Promover a lavagem das mãos sempre à entrada e à saída do local onde se preparam
e acondicionam os alimentos;
ü Promover a lavagem das mãos várias vezes, usando sabonete liquido;
ü Não abrir torneiras com a mão; sempre que possível, utilizar partes do corpo que não
se levam à cara (antebraço, cotovelo, e pé, se a torneira for accionada com o pé);
ü Esfregar as mãos com o sabonete líquido, demorando pelo menos 20 segundos
durante a lavagem;
ü Secar sempre as mãos com toalhete de papel não reutilizável ou ar quente. Prever
caixotes para colocar toalhetes já usados, perto dos lavatórios;
ü Se houver necessidade levar a mão à cara, lavá-la sempre previamente, nas condições
acima identificadas;
ü Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos;
Promover medidas de etiqueta respiratória:
ü Não tossir diretamente para outras pessoas e/ou alimentos e/ou bancadas; tossir
diretamente para um papel, ou parte do corpo (braço) que não entre em contacto
com outras pessoas ou utensílios. Se usar papel, deve, de imediato, ser colocado no
lixo;
ü Não espirrar diretamente para outras pessoas; utilizar lenços de papel, e de
imediato, colocar no lixo;
Distanciamento Social
ü Não partilhar comida, ou objetos pessoais (copos, telemóveis...);
ü Alterar a frequência e a forma de contacto entre os voluntários, evitando o contacto
próximo (apertos de mãos, beijos, posto de trabalho partilhados);
ü Distanciarem-se no posto onde preparam e/ou acondicionam os alimentos, em pelo
menos 1 metro;
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Durante a entrega dos alimentos:
Durante a viagem:
ü Manter o distanciamento de pelo menos 1 metro entre os voluntários;
ü Utilizar gel desinfetante, várias vezes e sempre que precisar levar a mão à cara;
ü Desinfetar ainda, sempre, após uma entrega de alimentos;
ü Manter as regras de higiene e etiqueta respiratória;
No ato da entrega dos alimentos aos beneficiários:
ü Em primeiro lugar, explicar que os voluntários não podem se aproximar, por
constituírem um risco para os beneficiários, pelo facto de circularem entre vários
destinos e contactarem com várias pessoas;
ü Promover um distanciamento de pelo menos 2 metros entre o voluntário e a porta da
casa dos beneficiários;
ü Nunca entrar na casa dos beneficiários;
ü Desinfetar as mãos ao chegar ao veículo;
ü Manter as regras de higiene e etiqueta respiratória;
Regresso à instituição
ü Lavar as mãos nos moldes já transmitidos;
ü Manter as regras de higiene e etiqueta respiratória.
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O presente manual foi desenvolvido pela DARIACORDAR, constituindo um importante
instrumento de apoio, suporte e capacitação para todas as Entidades Recetoras que integram
a rede nacional ZERO DESPERDÍCIO para recuperação e distribuição de excedentes de
produção alimentar.
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