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ÂMBITO
Este manual pretende clarificar os processos e passos a implementar, como base de
replicação da Web App “Lisboa Zero” desenvolvida 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
No mundo, cerca de um terço de toda a comida produzida perde-se ou é desperdiçada (FAO,
2011), o que gera cerca de 8% das emissões globais de efeito de estufa anuais (FAO, 2018).
Na Europa estima-se que 50% da comida produzida é desperdiçada (SIMON, 2010), quando
em 2015, 42.5 milhões de europeus não consumiram uma refeição de qualidade a cada dois
dias (Stenmarck, Jensen, Quested, & Moates, 2018).
Considerando os valores apresentados, torna-se perentório mudar mentalidades e atitudes,
capacitando a sociedade através da formação e dotando-a de ferramentas, que permitam a
gestão de resíduos e a medição de impactos gerados e evitados. É nesse sentido que a
Comissão Europeia tem vindo atuar, fornecendo suporte à realização de investigação e
desenvolvimento de projetos que culminem em mais valias práticas, que visem a
sustentabilidade ambiental alinhadas com os princípios da economia circular e que não
condicionem o crescimento económico.
No âmbito alimentar é necessário traçar planos de ação e desenvolver procedimentos e
ferramentas que permitam prevenir: o desperdício de matéria-prima e outros ingredientes, por
forma a que toda a produção do produto final se processe gerando o mínimo impacto possível;
redistribuição dos alimentos pelas pessoas; ou envio para produção de alimentação animal.
Numa segunda instância, passa por gerir os resíduos orgânicos produzidos com recurso a
processos que minimizem ao máximo os impactos negativos no meio ambiente (Figura 1).

Figura 1: Hierarquia de material de alimentos e bebidas (WRAP, 2018)
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Existem diversas práticas para a recuperação de excedentes alimentares com elevada vida
útil, contudo para a recuperação de excedentes alimentares, cuja vida útil é igual ou inferior a
48h, continua a existir uma lacuna. A razão para esta realidade pode relacionar-se com:
•

Barreiras legais.

•

Barreiras operacionais.

•

Barreiras relacionadas com a higiene e segurança alimentar.

•

Barreiras relacionadas com a falta de confiança entre as diversas entidades
envolvidas no processo de recuperação.
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No caso de Portugal, estas dificuldades estavam presentes quando um grupo de cidadãos
iniciou o Movimento Zero Desperdício, o qual pretendia encontrar uma solução que evitasse o
desperdício alimentar.
Como resposta às barreiras encontradas, em 2012, nasceu a DARiACORDAR, que com a
colaboração da ASAE (Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica) e a DGAV
(Direção Geral de Alimentação e Veterinária), criou o Programa Zero Desperdício. O Programa
é composto por uma Rede nacional colaborativa de doação de excedentes alimentares,
inspirada nos princípios de uma economia circular entre parceiros locais, usando para o efeito
os recursos financeiros, humanos e materiais existentes nas áreas em operação, minimizando
investimentos adicionais.
A Rede Zero Desperdício da DARiACORDAR conecta entidades doadoras e recetoras de
excedentes alimentares, para as quais se desenhou o Modelo Zero Desperdício, isto é, o
modelo processual, operacional, de monitorização e de avaliação de impactos, relacionados
com os excedentes alimentares recuperados dentro da Rede. Assim, o Modelo é composto
por uma cadeia de normas e workflows, bem como de uma base de dados com funcionalidades
de Business Intelligence que permite a gestão e monitorização da Rede e a avaliação de
impactos sociais, económicos e ambientais.
O Modelo Zero Desperdício foi concebido e implementado no terreno pela DARiACORDAR,
entidade que gere estrategicamente e operacionalmente toda a Rede Zero Desperdício, sendo
responsável por: verificar o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar nos
procedimentos das entidades envolvidas na doação e entrega de excedentes alimentares a
beneficiários; compatibilizar e mediar e comunicação entre entidades doadoras e recetoras;
monitorizar a Rede Zero Desperdício; gerir, alimentar e atualizar tecnologicamente a base de
dados; e realizar a medição de impactos sociais, económicos e ambientais.
A DARiACORDAR cumpre os objetivos do Movimento Zero Desperdício, uma vez que com o
Modelo Zero Desperdício e implementação da Rede Zero Desperdício, tem vindo a contribuir
para a recuperação de excedentes alimentares, que de outra forma iriam ser desperdiçados,
gerando resíduos orgânicos com impactos negativos a nível social, económico e ambiental.
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EM 2016, a DARiACORDAR uniu-se ao Projeto Europeu FORCE – Cities Cooperating For
Circular Economy (Cidades em Cooperação para a Economia Circular), o qual tem como
objetivo minimizar a economia linear e caminhar no sentido de uma economia circular.
Sob o projeto FORCE desenvolveu-se o Programa Zero Desperdício, o qual visou a criação
de uma Web APP “Lisboa Zero”, que se interliga com o Modelo Zero Desperdício desenvolvido
pela DARiACORDAR. A Web APP “Lisboa Zero” foi concebida pela empresa Addapters,
responsável pelo desenvolvimento da programação e aspeto gráfico da mesma, e pela
DARiACORDAR, responsável pela gestão da base de dados e pelo Modelo Zero Desperdício
(modelo processual operacional, com o qual se interliga a Web APP), ao qual se adicionaram
características que facilitam aos Municípios, nomeadamente:
•

Monitorização Ambiental, através do cruzamento de dados relativos aos
alimentos recuperados, o que vem contribuir para que se atinjam as metas
definidas para a redução de resíduos.

•

Contribuir para a comunicação efetiva entre o governo e os cidadãos sobre
políticas ambientais e medidas para a redução dos resíduos.

•

Monitorização dos impactos sociais e económicos decorrentes da
distribuição de alimentos recuperados.

Uma organização que desenvolva um projeto de recuperação de alimentos afiliado ao
Programa Zero Desperdício, beneficiará de diversas vantagens, bem como o planeta e
sociedade.
O presente manual de replicação propõe aplicar o Programa Zero Desperdício nas
organizações governamentais que o pretendam implementar, indicando processos
necessários à sua implementação, assegurando os padrões de segurança e qualidade que
caracterizam o Modelo Zero Desperdício.
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A DARiACORDAR é uma associação sem fins lucratrivos e membro do Save Food – Solutions
for a world aware of its resources

Todos os procedimentos relacionados com a higiene e segurança alimentar durante a recolha
de excedentes alimentares, embalagem, distribuição e entrega aos beneficiários, encontramse alinhados com as diretrizes da União Europeia para a doação de alimentos. Adicionalmente,
todos os procedimentos foram validados pelas autoridades portuguesas - ASAE e DGAV.

Os resultados atuais da Rede Zero Desperdício podem ser consultados em
www.zerodesperdicio.pt.
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2_ PROGRAMA ZERO DESPERDÍCIO
O Programa Zero Desperdício possui como estrutura organizacional as seguintes entidades:
entidade facilitadora, entidades recetoras, entidades doadoras, autoridades locais, outros
parceiros e beneficiários.

2.1. Envolvimento dos Stakeholders
Entidade Facilitadora:
O papel da entidade facilitadora passa por: gerir as relações entre os diversos agentes;
proceder à gestão estratégica do Programa Zero Desperdício compatibilizando os doadores
de excedentes alimentares existentes com as necessidades dos recetores locais; e mediar a
conexão entre as entidades doadoras e recetores.
A entidade facilitadora tem igualmente a responsabilidade de desenvolver iniciativas que
estimulem a confiança entre os envolvidos no processo de doação, bem como a verificação
da capacidade operacional dos recetores e sua formação para um adequado processo de
doação.
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Entidades Recetoras:
As entidades recetoras têm a responsabilidade de transportar, armazenar e distribuir os
alimentos recuperados por pessoas carenciadas ou para consumo interno.
Estas entidades têm o dever de assegurar a higiene e segurança dos alimentos desde o
momento da doação (recolha junto dos doadores) até ao momento da entrega aos
beneficiários. Devem ainda reportar os dados relativos à doação à entidade facilitadora, de
acordo com o modelo que lhes é fornecido pela entidade facilitadora, de forma a que esta
possa realizar o tratamento dos mesmos.
Entidades Doadoras:
As entidades doadoras são operadores ou organizações de âmbito alimentar e que estão em
condições de fornecer excedentes alimentares, ao longo da cadeia de fornecimento de
alimentos.
As suas responsabilidades passam por garantir que os excedentes alimentares doados estão
próprios para consumo, assegurando-se que cumprem a normas de higiene e segurança
alimentar, de acordo com a legislação em vigor.
Diversas entidades podem integrar o Programa Zero Desperdício, nomeadamente,
restaurantes, hotéis, hospitais, universidades, máquinas automáticas de venda ao público,
super e hipermercados, entre outras entidades passíveis de doação de excedentes
alimentares.
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Autoridades Locais:
As Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e outras autoridades locais podem estabelecer
parcerias no processo, assumindo diferentes papéis, como identificar potenciais doadores e
entidades recetoras.
Outros Parceiros:
Entidades ou pessoas particulares que fornecem apoio ao Programa Zero Desperdício, através
de fundos para aquisição de recursos materiais (caixas isotérmicas, embalagens, etc,), meios
operacionais (prestação de serviços, recursos humanos, etc.), entre outros meios de suporte
ao Programa.
Beneficiários:
Os beneficiários são as pessoas que vivem em situação de carência e que irão receber os
excedentes alimentares recuperados.
Desde que recebem a doação, a sua responsabilidade passa por seguir as instruções
fornecidas durante a doação, a fim de preservar e consumir os alimentos, em tempo útil.

2.2. Funcionamento do Programa
O Programa Zero Desperdício tem a potencialidade de ser replicado pela rede, sendo
necessário seguir o diagrama do modelo operacional.
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2.3. Adesão de entidades ao Programa
Associação de novas entidades doadoras
Potenciais doadores podem pertencer ao Programa Zero Desperdício contatando diretamente
a entidade facilitadora ou por convite.
As entidades preocupadas com o desperdício alimentar que produzem podem tornar-se
entidades doadoras do Programa Zero Desperdício, através da assinatura de um protocolo
com a entidade facilitadora. Este protocolo assegura que a entidade doadora possui os
recursos materiais e humanos necessários para o cumprimento das normas de higiene e
segurança alimentar. Após assinatura do protocolo, a entidade doadora encontra-se apta para
iniciar a doação de excedentes alimentares para consumo humano e/ou outros bens (i.e.
rações animais).
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Associação de novas entidades recetoras
Quando uma entidade recetora (ONG, entidade de solidariedade privada, associação, etc.) é
aceite no Programa, é agendada uma visita à mesma por um técnico de higiene e segurança
alimentar, a fim de verificar se cumprem as normas de higiene e segurança. À equipa da
entidade facilitadora Zero Desperdício cabe a recolha de informações necessárias (recursos
materiais e humanos, bem como necessidades a suprimir), por forma a garantir doadores que
se ajustem às necessidades da entidade recetora. Encontrando-se validada por parte da
entidade facilitadora, a entidade recetora é aceite no Programa Zero Desperdício e registada
na base de dados do Programa.
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Associação de outras entidades
Podem associar-se outras entidades que apoiam o Programa Zero Desperdício, tais como
autoridades locais, instituições de ensino, entre outras, que apesar de não se envolverem
diretamente nas operações relativas a uma doação, apoiam o Programa com outros recursos.
Esta associação é realizada através da assinatura de um protocolo de colaboração e parceria.

2.4 Procedimentos Operacionais
Recolha de Doações
A recolha de doações deve seguir as melhores práticas de acordo com as normas de higiene
e segurança alimentar (ver os Apêndices 1 e 2), podendo realizar-se diariamente,
semanalmente ou em dias variáveis dependendo da quantidade e qualidade dos excedentes
alimentares fornecidos pelo doador.
As recolhas são efetuadas em locais e dias pré-determinados convenientes para o doador e
recetor, através da mediação da entidade facilitadora.
É responsabilidade dos recetores a recolha dos excedentes alimentares e a sua distribuição
pelos beneficiários.
Os excedentes alimentares devem ser transportados pelas entidades recetoras, em veículos
que assegurem as normas de higiene e segurança alimentar.
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Entrega de doações
Durante a distribuição dos alimentos pelos beneficiários, as normas de higiene e segurança
alimentar devem ser igualmente respeitadas, bem como as temperaturas necessárias ao tipo
de alimentos em transporte, a fim de evitar a contaminação ou a alteração da qualidade dos
mesmos. Os veículos devem estar em adequadas condições: limpos e desinfetados de forma
periódica (ver Apêndices 1 e 2).
Meios de transporte:
a) Carrinhas refrigeradas – temperatura controlada com recurso a um termómetro ou
um dispositivo de registo de dados.
b) Carrinhas não refrigeradas – O transporte de alimentos deve ser realizado em caixas
isotérmicas.
c) Veículos utilizados para transporte de outros produtos deve possuir uma área
dedicada (preferencialmente com uma separação física) ao transporte de alimentos
em caixas isotérmicas.
À chegada às instalações da entidade recetora, os alimentos devem ser pesados e reportados
na plataforma digital, onde a entidade recetora tem acesso aos dados totais doados, por
qualidade de alimento e por doador.
Distribuição de alimentos
A distribuição da comida deve ser registada, em particular quanto à fonte de origem e
quantidade recebida. Assim, a entidade recetora deve proceder ao seu registo e mantê-lo
atualizado.
É essencial que a entidade recetora estabeleça os procedimentos necessários à receção,
classificação, embalagem e preservação dos alimentos recolhidos, antes da sua entrega aos
beneficiários.
A entrega dos alimentos deve realizar-se sempre de acordo com as normas de higiene e
segurança.
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2.5 Controlo da Qualidade e Segurança
Princípios gerais de segurança alimentar
O programa Zero Desperdício capacita as entidades recetoras, através de formação em
higiene e segurança alimentar, a fim de serem cumpridas essas mesmas normas, verifica todo
o processo de recolha, transporte, acondicionamento para entrega de excedentes alimentares
e fornece documentos próprios para registo das recolhas a serem entregues, devidamente
preenchidos, ao Programa Zero Desperdício.
Todas as entidades recetoras possuem um Manual de Higiene e Segurança Alimentar, por
forma a assegurar que estão conscientes dos seus deveres e que possuem os conhecimentos
de higiene e segurança alimentar necessários ao processo de recolha e entrega de excedentes
alimentares.
As entidades doadoras não necessitam de formação em higiene e segurança alimentar, uma
vez que todos os seus processos de produção, armazenamento, acondicionamento,
rotulagem, transporte, distribuição e entrega necessários à doação de excedentes alimentares,
estão assegurados pelas normas HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos),
o qual está de acordo com o artigo 5º do Regulamento (CE) nº 852/2004, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à higiene dos géneros alimentícios.
A Regulamentação Europeia assegura que os procedimentos desenvolvidos em colaboração
com a ASAE e/ou DGAV são válidos em toda a União Europeia (nomeadamente, Regulamento
(EC) 852/2004; provisões específicas do Regulamento (EC) 853/2004; e Regulamento (EC) nº
178/2002).
Durante a fase de recolha, é imperativo que o transporte e a entrega assegurem a qualidade
e a segurança alimentar. Assim, disponibiliza-se uma lista de procedimentos para cada uma
das situações, que deve ser seguida:
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2.6 Acompanhamento e Avaliação da Performance e Resultados
A monitorização e avaliação devem ser realizados sistematicamente, contudo, não deve ser
algo que ocupe demasiado tempo, quer para quem faz a monitorização quer para quem
recolhe e processa os dados, por forma a não criar problemas de burocracia à medida que a
Rede cresce. Para cada atividade, foi definido um conjunto de indicadores que devem ser
reportados, sendo que o processo de monitorização e avaliação é garantido pela entidade
responsável pela gestão estratégica e operacional do Programa Zero Desperdício (entidade
facilitadora), como é possível verificar no Quadro 1 e Erro! A origem da referência não foi
encontrada.
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Produtos
(Resultados diretos e
tangíveis das atividades
planeadas)

Atividades

Registo de Recetores e Doadores

• Nº de recetores
registados;
• Nº de doadores
registados;

•
Estabelecer contactos entre
Doadores, Câmaras Municipais e
Juntas de Freguesia

•
•

Formação em Higiene e
Segurança Alimentar

Recolha de excedentes
alimentares

Distribuição de excedentes
alimentares

Resultados
(O que acontece? Que mudanças se
observaram a curto e médio prazo?)

Nº de associações
entre Doadores e
Recetores;
Nº de municípios
envolvidos;
Nº de tipo de
ocorrências;

• Nº de formações a
entidades recetoras;
•

Nº de horas de
formação;

ü Nível de satisfação dos
Recetores e Doadores;
ü Aumento da notoriedade e
reputação dos Doadores;
ü Mudança de comportamentos

e atitudes dos funcionários no
âmbito do desperdício
alimentar;

ü Aumento do nível de satisfação
ü Mudanças registadas no âmbito da
formação

•
•

Nº de doações por mês;
Nº de refeições por
mês;
ü Económicos:
• Nº de beneficiários
Poupança anual para o Estado
• Nº de famílias
resultante do custo estimado da
abrangidas Apoio
recolha, tratamento e
recebido (em tempo)
armazenamento de sólidos e
líquidos em aterros Custo: 18
euros por tonelada
ü Ambientais:
Redução dos gases de estufa
resultante da redução de
desperdício alimentar

Quadro 1: Indicadores para Avaliação da Performance e dos Resultados
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Indicadores
chave
De 1-5, Está satisfeito com o Programa Zero
Desperdício?
(detalhar aspetos no questionário se necessário)
Escala: 5 = muito satisfeito; 1 = insatisfeito
Notou aumento de visibilidade e reputação da sua
marca/organização, desde que iniciou o Programa
Zero Desperdício? Se sim, de que formas?

Method of collecting
information
Online

Entrevista

Escala: 5 = muito satisfeito; 1 = insatisfeito
Open Question: Que tipo de mudança
comportamental/atitudes observou nos funcionários
no âmbito do desperdício alimentar?
De 1-5, Está satisfeito com o Programa Zero
Desperdício?
(detalhar aspetos no questionário se necessário)
Escala: 5 = muito satisfeito; 1 = insatisfeito
Como avalia os seus conhecimentos de higiene e
segurança alimentar, antes de frequentar a
formação?
Como avalia os seus conhecimentos de higiene e
segurança alimentar após a formação?

Entrevista

Entrevista

Entrevista ou online

Who collects and when?
ü Equipa Zero

Desperdício; a cada 6
meses
ü Equipa Zero

Desperdício; a cada 6
meses
ü Equipa Zero

Desperdício; a cada 6
meses
ü Equipa Zero

Desperdício; a cada 6
meses

ü Equipa de formação;

após término da
formação

Quais são os pontos chave a reter da formação?
Quantidade de comida não desperdiçada (em
toneladas) x custo estimado da recolha, tratamento
e armazenamento de sólidos e líquidos em aterros
sanitários.
Custo: 18 euros por tonelada
Quantidade de comida não desperdiçada (em
toneladas) x CO2 gerado por tonelada de alimentos
desperdiçados / CO2 gerados por tonelada de
alimentos desperdiçados: 4.2 toneladas CO2
Ver indicadores em: http:
//www.zerowasteeurope.eu/2010/12/towards-zerofood-waste-in-the-eu/

Recibos de doações
Relatório de atividades
mensal dos Doadores

Recibos de doações
Relatório de atividades
mensal dos Doadores

ü Equipa Zero

Desperdício; a cada 6
meses

ü Equipa Zero

Desperdício; a cada 6
meses

Quadro 2: Monitorização – Indicadores
chave
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3_ UTILIZAÇÃO DA WEB APP “LISBOA
ZERO”
3.1. BREVE ENQUADRAMENTO
A nova plataforma digital LISBOA ZERO, desenvolvida no âmbito do projeto FORCE – Cities
Cooperating For Circular Economy, é a primeira plataforma integrada para a gestão global e
360 dos excedentes de produção alimentar, visando o combate ao desperdício alimentar em
toda a linha de produção, distribuição e consumo.
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Desenvolvida tendo como ponto de partida e base funcional o modelo operacional ZERO
DESPERDÍCIO da DARiACORDAR - Associação Para A Recuperação Do Desperdício -, visa
o contributo para o alcance da redução dos resíduos orgânicos diretamente na sua fonte,
procurando através de uma solução eficiente, ágil e escalável, que os bens alimentares
produzidos próximos do fim do seu ciclo de vida, sejam recanalizados para novos canais e
plataformas de consumo, segundo a visão da economia circular, com impactos:

a) SOCIAIS, dado a recanalização dos excedentes de produção alimentar ter
como principais públicos alvo instituições de solidariedade social, juntas de
freguesia, fundações, entre outras organizações, e respetivos beneficiários
e famílias que de outro modo teriam o acesso limitado ou mesmo
impossibilitado a esses bens. Este impacto social desdobra-se também numa
melhoria dos níveis de qualidade de vida e saúde pública, combatendo a
carência alimentar;

b) AMBIENTAIS, dado assumir-se como um instrumento ativo de redução da
pegada carbónica e hídrica decorrente da produção alimentar, traduzindo-se
na redução de toneladas de emissões de CO2 e recursos hídricos que de outra
forma seriam multiplicados com resultados cada vez mais gravosos para a
sustentabilidade do meio ambiente, quer pelo não consumo do excedente da
produção alimentar, quer pelos processos associados ao tratamento de
resíduos;

c) ECONÓMICOS, pois ao evitar o desperdício da produção alimentar e
recanalizar esses bens para a linha de consumo, milhares de euros que
seriam desperdiçados são recuperados por via do consumo efetivo,
traduzindo-se assim como um instrumento efetivo de gestão também para
as empresas de produção e distribuição.
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Ao partir do modelo operacional já validado no terreno – hoje presente não somente em Lisboa
como em todo o território nacional – e integrar esse modelo, antes manual, numa nova
abordagem digital, a nova plataforma LISBOA ZERO tem como principal objetivo a melhoria
global de todo o processo e incremento dos resultados e impactos até aqui alcançados. Esta
visão é alcançada a partir de:
a) Simplificação do registo e adesão dos diversos agentes e nas diversas
etapas;
b) Disponibilização de mais feedback nas diversas ações realizadas pelos
diferentes tipos de utilizadores;
c) Assumir-se como o principal canal de comunicação entre os diversos
utilizadores;
d) Geração de notificações / alertas nas diversas etapas a serem enviadas
automaticamente;
e) Criação de dashboards dedicados de atividade para os diversos grupos de
utilizadores;
f) Visão global do processo e principais indicadores de eficiência e eficácia;
g) Gestão integrada das bases de dados de utilizadores e principais indicadores
de atividade e doações;
h) Acesso sempre atualizado à informação, facilitando a visão on-time da
atividade e resultados;
i)

Otimização e melhoria global dos processos e gestão dos recursos, evitando
o desperdício;

j)

Acesso e utilização da plataforma em qualquer local e qualquer dispositivo,
dado o desenvolvimento totalmente responsive e sob o formato de web app;

k) Definição de diferentes perfis de utilizadores com diferentes valências de
acordo com o papel desenhado no workflow, ajustando-se assim à realidade
de cada empresa e instituição.
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A nova plataforma Lisboa Zero assenta por isso em 4 grandes pilares desenvolvimento com os
quais tomará sempre contacto na utilização:

1.FACILITAÇÃO

2. COLABORAÇÃO

3. INFORMAÇÃO

4.GESTÃO

A plataforma LISBOA
ZERO garante um acesso
rápido e fácil a todos os
utilizadores para a
realização das suas
doações, bem como no
processo de adesão, a
partir de qualquer
equipamento ou lugar.

A plataforma LISBOA
ZERO assenta nos
modelos colaborativos
entre os diversos
agentes – empresas,
organizações -,
agilizando a
comunicação,
valorizando o
contributo ativo e
aproximando as
entidades.

Para além de uma
área publica com a
apresentação de
informação relevante
para empresas e
cidadãos e reforço do
posicionamento da
Cidade de Lisboa
enquanto Capital
Verde, detém uma
área privada com
dashboards e KPIS
de sustentabilidade
dedicados e estudos
de benchmarking.

A plataforma LISBOA
ZERO é um instrumento
de gestão quer para as
entidades aderentes que
acedem num só local a
toda a informação
relevante sempre
atualizada, quer para a
DARiACORDAR, entidade
gestora da rede ZERO
DESPERDÍCIO, modelo
operacional base da
aplicação.

3.2. ADESÃO
A adesão à plataforma LISBOA ZERO pressupões a adesão ao programa da ZERO
DESPERDÍCIO da DARiACORDAR, de forma a garantir a conformidade processual, higiene e
segurança alimentar e compliance legal. Assume-se assim com um instrumento que
operacionaliza protocolo a ser estabelecido entre a empresa ou a instituição e a
DARiACORDAR no âmbito do território da cidade de Lisboa.
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No momento #1 de adesão, a entidade – doadora ou recetora - pode realizar a adesão online
preenchendo o formulário disponível em lisboazero.app (https://www.lisboazero.app), sendo
esse formulário encaminhado para acompanhamento por parte da DARiACORDAR que dará
acompanhamento ao pedido para verificação técnica de todos os requisitos de adesão ao
programa ZERO DESPERDÍCIO. Uma outra forma da adesão ser formalizada é por via da área
de marketing e relações públicas e institucionais realizadas pelas DARiACORDAR ou ainda
por via do serviço de Apoio ao Utilizador, através do qual as entidades podem solicitar início
do processo de adesão ou mesmo sugerir novas entidades a integrarem a rede – doadoras ou
recetoras.

Formulário de Pedido de Adesão Online
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No momento #2 e #3 é realizado todo o processo de análise e enquadramento da atividade da
entidade – doadora ou recetora – na plataforma LISBOA ZERO -, visando sempre a garantia
do cumprimento de todos os requisitos por parte da DARiACORDAR, quanto ao modelo
operacional ZERO DESPERDÍCIO, bem como por parte da ADDAPTERS para disponibilização
do manual de utilizador e realização de sessão de formação e esclarecimento – presencial ou
online – junto dos utilizadores designados pela entidade que serão os principais a aceder à
plataforma e introduzir e exportar dados. É também neste momento que é estabelecida a
relação em ambiente fechado da associação dos recetores associados a cada doador e dos
diversos doadores associados a cada recetor. Esta associação doador/recetor é fundamental
para todo o funcionamento não só da rede ZERO DESPERDÍCIO como também da plataforma
LISBOA ZERO, pois toda a gestão de alertas automáticos terá por base essa associação de
base que fica espelhada no protocolo a ser estabelecido, com a possibilidade de adição de
mais associações no futuro.
No momento #4, serão atribuídos os códigos de acesso aos utilizadores de acordo com os
perfis possíveis a serem ajustados ao contexto de cada entidade doadora ou recetora. A
plataforma LISBOA ZERO prevê uma estrutura de 3 níveis de utilizadores:

Estrutura de Perfis de Utilizadores – Imagem Ilustrativa
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Em que:
Master – tem acesso a todas as funcionalidades e a todos os indicadores de atividade, mesmo
que a entidade doadora ou recetora tenha mais do que um estabelecimento. Este perfil por
norma deverá ser atribuído aos representantes da entidade. Têm a liberdade também para
criar outros utilizadores dentro da sua estrutura – Supervisores ou Assistentes – e a
possibilidade de promover esses utilizadores ou despromover, garantindo assim a maior
flexibilidade de gestão.
Supervisor – tem acesso a toda a informação dos grupos / estabelecimentos que estão sob a
sua responsabilidade, bem como a possibilidade de criar / editar ou eliminar agentes dentro
desses grupos. Por norma este é o perfil atribuído a gestores de loja. Pode ser promovido a
Master por um outro Master.
Assistentes – tem acesso somente à informação do grupo / estabelecimento em que se insere
e não tem a permissão para criar novos agentes. Pode ser promovido a Supervisor ou a Master
por um outro Master.
A gestão de utilizadores poderá realizada na área logada da plataforma na opção “Gestão de
Utilizadores” com as seguintes possibilidades:

Área de Gestão de Utilizadores – Imagem Ilustrativa
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Os utilizadores com perfil MASTER poderá ainda gerir / atualizar os protocolos a que estão
associados, através da opção Gestão de Protocolos:

Área de Gestão de Protocolos – Imagem Ilustrativa

Por fim, no momento #5, que reflete o 1º acesso e início de utilização, é somente necessário o
Utilizador aceder, a partir de qualquer equipamento – desktop, tablet ou smartphone – à área
pública LISBOA ZERO, disponível em lisboazero.app (https://www.lisboazero.app), e realizar
login:

Página Login – Imagem Ilustrativa
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Após a realização do login com sucesso terá imediato acesso à sua página de entrada em que,
de acordo com as doações realizadas ou receções registadas – dependendo de se tratar de
uma entidade doadora ou recetora – terá sempre acesso a todos os dados atualizados da sua
atividade através de dashboards simples e dedicados que logo à partida o posicionam no total
já alcançado pela rede LISBOA ZERO, gamificando a experiência:

Página Login – Imagem Ilustrativa

Bem como logo à partida a possibilidade de analisar a evolução temporal desses indicadores
e possibilidade da respetiva exportação para excel ou pdf para tratamento interno de acordo
com diferentes filtros:

Gráficos de Evolução Temporal – Imagem Ilustrativa
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Ou ainda uma visão imediata da distribuição da sua atividade por tipo de bens, permitindo
assim identificar áreas de melhoria dos seus processos internos e definir estratégia que
compatibilizem a responsabilidade social e ambiental que promove com a adesão ao LISBOA
ZERO, com uma maior eficiência económica na sua entidade:

Gráficos de Caraterização das Doações – Imagem Ilustrativa

Por fim, o utilizador tem acesso ainda a todo o detalhe de doações, por dia, quantidade e tipo
de bem, considerando como estrutura de classificação a CLASSE, CATEGORIA e TIPO, tendo
por base a seguinte estrutura de dados e catalogação, que prepara não somente a aplicação
LISBOA ZERO para responder às doações de bens alimentares, como também de outros bens:
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Estrutura de Catalogação de Doações
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Todos os dados que forem inseridos pelo utilizador serão apresentados na Tabela de Relatório
de Total de Doações por Tipo de Produto, que é apresentado também na página de entrada e
com a possibilidade, uma vez mais, de exportação de toda a informação para excel ou pdf,
apoiando assim o tratamento interno dos dados de acordo com os diferentes filtros:

Tabelas de Classificação e Categorização das Doações – Relatório Utilizador – Imagem Ilustrativa

Layout de Documento excel ou pdf a ser recebido pelo utilizador na opção “exportar” tabela ou gráfico
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A partir do primeiro acesso, o utilizador terá sempre a uma área dedicada a informação e apoio,
com acesso aos Manuais, informação das campanhas em curso e conteúdos de análise, área
de apoio ao utilizador com um Bot & Live Chat de resposta em tempo real e ainda a
possibilidade de aceder a toda a informação de apoio / gestão, como o relatório da sua
atividade ou estudos comparativos de benchmarking, setoriais ou geográficos. Esta área, para
melhor experiência de utilização, está sempre disponível no footer ao longo de toda a
navegação na área logada:

Área de Acesso ao Apoio Utilizador, Manuais e Outras Ferramentas de Gestão

3.3. REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES
Após a realização da adesão e do primeiro acesso, o utilizador da plataforma LISBOA ZERO
terá sempre a possibilidade de realizar todas as suas operações e consultas sempre em 3
cliques, em que o 1º é sempre aceder a partir de qualquer equipamento – desktop, tablet ou
smartphone – à área pública LISBOA ZERO, disponível em lisboazero.app
(https://www.lisboazero.app), e realizar login:

Página Login
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Página Doações – Imagem Ilustrativa

Selecionar a opção “+” presente no fundo da tabela e selecionar a opção “Ativar Doação
Frequente”, em que não é necessário ou exigido o preenchimento de mais tabelas ou qualquer
dado adicional, pois os recetores que tem associados à sua rede já estão preparados
logisticamente para esse volume e tipo de doações.
Caso, para além da doação frequente ou em substituição à doação frequente, o utilizador
queira realizar uma doação especial – outro tipo de bem que por norma não consta nas suas
doações, um incremento de quantidade bens que pode exigir do recetor um maior esforço
logístico ou mesmo uma doação pontual adicional -, o utilizador apenas tem de selecionar
“Doação Especial” e preencher a tabela de acordo com a estrutura de Classe / Categoria / Tipo
antes descrita. Este é o único momento em que tal procedimento é exigido.
Seguidamente deverá selecionar a opção “Ativar Doação” e o recetor ou recetores associados
serão notificados automaticamente por email, de acordo com as imagens seguidamente
apresentadas para ambos os cenários – Doações Frequentes e Doações Especiais.
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Email de Notificação de Doação Frequente enviado para o Recetor Associado

Email de Notificação de Doação Especial enviado para o Recetor Associado
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A partir deste momento a doação está finalizada, sendo que no caso das Dações Frequentes,
toda a informação que irá alimentar a base de dados da LISBOA ZERO e os diversos relatórios
e dashboards é carregada pelos Recetores, que mesmo nas Doações Especiais validam
também as quantidades indicadas pelo Doador.

3.4. APOIO AO UTILIZADOR
Em qualquer altura, o utilizador poderá solicitar apoio na gestão ou esclarecimento das suas
doações, acedendo à opção apoio presente no menu principal, acedendo a uma área dedicada
de gestão de pedidos que garante a centralização de todos os pedidos na plataforma, evitando
assim a dispersão de informação noutros canais como por exemplo o email.

Acesso Área de Pedidos – Imagem Ilustrativa

Nesta área, para além de poder sempre criar novos pedidos de apoio e esclarecimento, tem a
possibilidade de verificar em tempo real o estado do seu pedido e criar novos pedidos. Todo o
acompanhamento é garantido pela equipa de apoio DARiACORDAR. Todo o histórico fica
registado na plataforma, garantindo assim todo o apoio ao longo de todo o processo.
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Criação / Atualização de Pedidos

Consulta de histórico do Pedido – Imagem Ilustrativa

3.5. KPIS DE BENCHMARKING E RELATÓRIOS DEDICADOS
A plataforma LISBOA ZERO não somente é a primeira plataforma digital desenvolvida para a
gestão de processos para a Economia Circular, como também a primeira a disponibilizar
estudos de mercados continuamente atualizados – mensalmente – que permite a todas as
entidades aderentes terem uma visão global e comparativa, no seu setor, na sua zona
geográfica ou face a todos os setores e todo o território ZERO DESPERDÍCIO.
Para além disso tem a possibilidade a entidade aderente e utilizadora da plataforma LISBOA
ZERO de aceder, personalizar e exportar, a qualquer momento, um relatório dedicado da sua
atividade, incluindo o alcance e impacto social das suas doações, fechando assim o ciclo de
informação e gestão previsto para esta plataforma e também aqui simplificando todo o
processo.
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Relatório Dedicado Entidade – Imagem Ilustrativa
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Benchmarking Relatório KPIS Globais – Imagem Ilustrativa
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Benchmarking Relatório KPIS Regionais – Imagem Ilustrativa
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Benchmarking Relatório KPIS Setoriais – Imagem Ilustrativa
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Todos estes relatórios têm a possibilidade, uma vez mais, de exportação de toda a informação
para excel ou pdf, apoiando assim o tratamento interno dos dados de acordo com os diferentes
filtros e integração nos diversos relatórios de sustentabilidade e responsabilidade social que as
entidades aderentes à plataforma LISBOA ZERO possam pretender desenvolver.
Mais facilidade, mais informação, mais agilidade.
LISBOA ZERO.
A PLATAFORMA DIGITAL DA ECONOMIA CIRCULAR
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ANEXOS
APÊNDICE 1:
Procedimentos para recolha de doações em grandes superfícies comerciais – clicar

AQUI
APÊNDICE 2:
Procedimentos para recolhas ocasionais – clicar AQUI
APÊNDICE 3:
FAQs – clicar AQUI
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SUGESTÕES PARA
DESENVOLVER ESTE MANUAL
Este manual é um documento vivo, aberto e dinâmico.
Para melhorar a sua qualidade e utilidade preencha neste espaço com sugestões, críticas e
novas ideias, pois estas são importantes para nós.
Adicionalmente, pode enviar-nos suas sugestões para: geral@zerodesperdicio.pt
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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 | COVID-19.
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 COVID19, 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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