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1_ SOBRE O PROGRAMA ZERO
DESPERDÍCIO E LISBOA ZERO
Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, 30% de todos
os alimentos produzidos no mundo são perdidos ou desperdiçados, gerando anualmente 8% das
emissões globais de efeito estufa (FAO, 2018). Na Europa, cerca de 50% dos alimentos produzidos
são desperdiçados e 42,5 milhões de pessoas não conseguem pagar uma refeição de qualidade a
cada dois dias (Stenmarck, Jensen, Quested & Moates, 2018).
Considerando todos estes impactos, é crucial mudar comportamentos, tanto nas instituições, nas
empresas, nos consumidores e na sociedade, construindo uma sociedade consciente através de
novas estratégias e ferramentas, que possam apoiar a gestão de resíduos e medir os seus impactos.
A Comissão Europeia tem vindo a definir uma estratégia global nesse sentido, fornecendo apoio a
Investigadores e Projetos que possam resultar em práticas valiosas para um ambiente sustentável
em consonância com os princípios da economia circular.
Em relação à indústria alimentar, é necessário elaborar novos planos de ação globais que evitem o
desperdício de alimentos e resíduos biológicos através de todos os modelos atuais de produção,
distribuição e consumo, definindo também novas políticas e plataformas de gestão de resíduos
orgânicos, utilizando processos que minimizem o maior número possível de impactos negativos no
meio ambiente.
Existem práticas de longa data para recuperar o excedente de alimentos com prazo de validade
longo, como os sistemas de bancos alimentares já existentes, mas as principais barreiras e
complexidades ainda dependem de bens perecíveis resultantes da atividade de restaurantes, retalho
de alimentos, produção agrícola, entre outros. Os principais motivos para tal podem estar
relacionados a:
a) Barreiras legais;
b) Barreiras de segurança e higiene alimentar;
c) Barreiras operacionais e falta de soluções e plataformas simples;
d) Falta de colaboração entre o retalho de alimentos e operadores de produção;
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Em Portugal, essas barreiras foram identificadas pela DARIACORDAR – Associação para a
Recuperação de Resíduos –, fundada em 2012. Com o apoio da ASAE (Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica) e DGVA (Autoridade Geral de Alimentos e Veterinária), a DARIACORDAR
criou o programa de cidadania e modelo operacional ZERO DESPERDÍCIO.
Este modelo operacional já possui uma rede instalada em todo o país, com protocolos de parceria
estabelecidos com mais de 21 cidades e municípios e mais de 400 empresas doadoras e 200 ONGs
associadas, garantindo uma capacidade global para responder às necessidades da comunidade
apoiada – beneficiários e famílias.
O modelo operacional ZERO DESPERDÍCIO focou-se principalmente na prevenção de excedentes e
na recuperação onde estes existem, promovendo novas perspetivas e impactos na economia, na
política, na lei e na sociedade através da transformação comportamental e definição de políticas
melhores práticas político-administrativas, ambientais, sociais, éticas e económicas.

Modelo operacional ZERO DESPERDÍCIO

O programa ZERO DESPERDÍCIO da DARIACORDAR liga entidades doadores e recetoras de
excedentes de alimentos, através de um modelo operacional, de monitorização e de avaliação de
ponta a ponta, pronto para gerir o excedente de alimentos, com um fluxo de trabalho definido e
certificado, bem como uma base de dados, que permite a gestão da rede e avalia os impactos sociais,
económicos e ambientais.
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Os principais resultados alcançados com este modelo operacional até agora foram:
• Presença Global em todo o país
• Mais de 9,2 Milhões de Refeições Entregues
• Mais de 23,3 Milhões de Euros Recuperados
• Mais de 7,5 Mil Toneladas de Resíduos Evitadas
• Mais de 30,6 Mil Toneladas de CO2 Evitadas
• Mais de 82 Mil Famílias Apoiadas
• Mais de 277 Mil Beneficiários

Os programas ZERO DESPERDÍCIO foram desenvolvidos e implementados em campo pela
DARIACORDAR em total conformidade com a estrutura nacional e internacional legal e de higiene e
segurança de alimentos, fornecendo um Guia de Replicação que permite a implementação do modelo
operacional em todo o mundo.
Esta iniciativa, para além de vários prémios internacionais, também tem o reconhecimento
institucional de várias entidades portuguesas e internacionais que certificam a conformidade,
integridade e segurança de todo o processo, permitindo a expansão e replicação do modelo em todo
o mundo. Podemos destacar os reconhecimentos da Presidência da República Portuguesa, FAO
Nações Unidas – Organização para a Alimentação e Agricultura – e Save Food – Soluções para um
mundo ciente dos seus recursos e também vários prémios internacionais em 2018, 2019 e já em
2020.
Para alcançar uma melhoria global de todo o processo atual e resultados ainda maiores e melhores,
além de tornar todo o processo mais digital, a DARIACORDAR e a ADDAPTERS desenvolveram no
âmbito do projeto FORCE – Cities Cooperating For Circular Economy – uma nova plataforma digital
que adquiriu a designação de LISBOA ZERO, pois o seu primeiro território é a cidade de Lisboa, no
âmbito da estratégia global de sustentabilidade da cidade e Capital Verde 2020.
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Após a ativação em Lisboa, e pelos objetivos estratégicos de exploração e replicação do FORCE, a
plataforma LISBOA ZERO pode ser replicada e implementada não apenas no território nacional onde
a rede ZERO DESPERDÍCIO já está instalada, mas também nas outras cidades do FORCE –
Hamburgo, Génova e Copenhaga – ou qualquer outra cidade dentro e fora do espaço europeu, no
âmbito do fluxo de alimentos e resíduos biológicos ou outros mais ajustados a cada contexto.
É neste contexto que agora apresentamos o manual de utilizador da plataforma LISBOA ZERO que
apoiará toda a campanha de comunicação e ativação a partir do final do 1º trimestre de 2020 e até
ao final do projeto FORCE.
O principal objetivo estratégico da nova web app LISBOA ZERO é tornar o modelo atual mais digital,
simples e escalável, com novas áreas de especialização e áreas a serem implementadas. E também
envolver pessoas, indústria, causas sociais e parcerias estratégicas, com um modelo mais circular,
inovador e sustentável.
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2_ O QUE É A PLATAFORMA
LISBOA ZERO?
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 da produção de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos em toda
a linha de produção, distribuição e consumo.
O novo modelo é baseado numa transformação digital global do processo excedente de doações e
distribuição de alimentos, mais centralizado, mais eficiente e mais automatizado, com ganhos
ecológicos, financeiros e estruturais.
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Desenvolvido considerando como ponto de partida e base funcional o modelo operacional ZERO
DESPERDÍCIO da DARIACORDAR, a nova web app visa contribuir para a redução de resíduos
orgânicos diretamente na sua fonte, procurando uma solução eficiente, ágil e escalável, na qual os
produtos alimentares produzidos e próximos do final do seu ciclo de vida possam ser canalizados
para novos canais e plataformas de consumo, de acordo com a economia circular, com impactos:
a) SOCIAL, uma vez que a recanalização da produção de excedentes alimentares tem como
principal público-alvo instituições de solidariedade social, conselhos paroquiais, fundações,
entre outras organizações, e os seus beneficiários e famílias que, de outra forma, teriam
acesso limitado ou mesmo impossível a esses bens. Esse impacto social também se
desdobra na melhoria dos níveis de qualidade de vida e saúde pública, combatendo a
escassez de alimentos;
b) AMBIENTAL, uma vez que é um instrumento ativo para reduzir a pegada de carbono e água
da produção de alimentos, contribuindo para a redução de toneladas de emissões de CO2 e
consumo de recursos hídricos que, de outra forma, seriam ampliados com resultados cada
vez mais sérios para a sustentabilidade do meio ambiente, pelo não consumo de toda a
produção de alimentos ou por todos os processos associados ao tratamento de resíduos;
c) ECONÓMICO, ao evitar o desperdício da produção de alimentos e recanalizar esses produtos
para uma nova linha de consumo, milhares de euros que seriam desperdiçados são
recuperados através do consumo eficaz, proporcionando a todos os utilizadores uma
ferramenta de gestão eficaz.
Partindo do modelo operacional já implementado em vários contextos e setores – hoje presente não
apenas em Lisboa, mas em todo o território nacional – e integrando este modelo, anteriormente
manual, numa nova abordagem digital, a nova plataforma LISBOA ZERO tem como principal ambição
a melhoria global de todo o processo e aumento de todos os grandes resultados e impactos
alcançados até ao momento.

Esta visão para a web app LISBOA ZERO é alcançada a partir de:
a) Simplificação do processo de registo e acesso para todos os diferentes agentes nas
diferentes etapas;
b) Fornecer mais feedback, cada vez mais rápido, sobre as diferentes ações realizadas por
diferentes tipos de utilizadores;
c) Posicionamento como principal canal de comunicação entre os diferentes utilizadores;
d) Geração de notificações/alertas a serem enviadas automaticamente;
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e)
f)
g)
h)

Dashboards de atividades dedicados para os diferentes grupos de utilizadores;
Visão global do processo e principais indicadores de eficiência e eficácia;
Gestão integrada de base de dados de utilizadores e KPIs de atividades principais;
Acesso sempre atualizado às informações, facilitando a visualização pontual da atividade e
dos resultados;
i) Otimização e melhoria global de processos e gestão de recursos, evitando desperdícios;
j) Acesso e uso da plataforma em qualquer local ou dispositivo, dado o desenvolvimento
totalmente responsive com o formato de web app;
k) Definição de perfis de utilizador com diferentes papéis de acordo com a atividade projetada
no fluxo de trabalho, ajustando-se à realidade de cada empresa e instituição.

A nova plataforma LISBOA ZERO baseia-se, portanto, em 4 áreas
principais de desenvolvimento:

1.EXPERIÊNCIA DO
UTILIZADOR
A plataforma LISBOA
ZERO oferece acesso
rápido e fácil a todos os
utilizadores para fazer
as suas doações, bem
como no processo de
adesão, a partir de
qualquer dispositivo ou
local.

2. COLABORAÇÃO

3. INFORMAÇÃO

4.GESTÃO

A plataforma LISBOA
ZERO é baseada em
modelos colaborativos
entre os diferentes
agentes – empresas,
organizações –,
simplificando a
comunicação,
valorizando a
contribuição ativa e
aproximando entidades

Para além de uma área
pública com a
apresentação de
informações relevantes
para empresas e
cidadãos e
fortalecendo o
posicionamento da
Cidade de Lisboa como
Capital Verde, possui
uma área privada com
dashboards de
sustentabilidade e KPIs
dedicados e estudos de
benchmarking.

A plataforma LISBOA
ZERO é uma
ferramenta de gestão,
tanto para as entidades
participantes que têm
acesso a todas as
informações relevantes
num único local,
sempre atualizadas,
bem como para a
DARIACORDAR, a
entidade
administradora da rede
ZERO DESPERDÍCIO,
o modelo operacional
básico da aplicação.
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2.1 QUEM SÃO OS PRINCIPAIS TARGETS?
A nova aplicação LISBOA ZERO destina-se a todas as empresas e instituições em Lisboa que já são
utilizadores do programa ZERO DESPERDÍCIO ou que se irão registar como parte da campanha de
comunicação e ativação da plataforma a ser realizada em 2020 e que pretendem acelerar os
processos, ter acesso a mais informações de gestão e reduzir o desperdício de alimentos em toda a
linha de consumo. É, portanto, orientado a Produtores e Distribuidores, Retalho de Alimentos e NGOs
que promovem apoio social.
A nova plataforma LISBOA ZERO é projetada para responder às necessidades fundamentais de três
drivers críticos:
EMPRESAS E INSTITUIÇÕES:
Além de toda a gestão operacional, também fornece manuais de replicação, guias de boas práticas
de gestão e produção, KPIs e BIG Data, case studies de inovação e empreendedorismo na economia
circular, social e verde;

CIDADÃOS:
Conteúdo de transformação comportamental disponível para consumo mais sustentável, maior
separação de resíduos e reciclagem e hábitos de vida e alimentação mais saudáveis, com uma
campanha de consciencialização global;

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL:
Como chave da sustentabilidade para todos os agentes da cadeia de valores – cidades, cidadãos,
famílias, empresas, instituições de responsabilidade social, ONGs, etc. – através de uma experiência
centrada no utilizador, através de uma estratégia global.
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Ao aderir à nova web app LISBOA ZERO, cidades e empresas têm acesso a:
a) Dashboards dedicados com:
- KPIs de Doação Global, importantes para relatórios de sustentabilidade;
- Extensão Comunitária, contribuindo para a visão de responsabilidade social corporativa;
- Valor económico-financeiro recuperado;
- Estudos de benchmark por setor de atividade, para comparação e alinhamento com pares;
b) White papers e conteúdos de boas práticas e redução da pegada ecológica;
c) Estudos de mercado;
d) Ferramentas de formação para utilizadores e manuais de utilizador;
e) Apoio jurídico às condições e exigências de segurança e higiene alimentar;
f) Apoio ao utilizador e helpdesk;
g) Notificação automática por email;
h) Área pública com conteúdos relevantes para cidadãos e empresas.
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2.2 IDIOMAS E VERSÕES
A nova plataforma LISBOA ZERO é desenvolvida do zero para os dois idiomas identificados como
estratégicos para a fase de lançamento e replicação subsequente:
a) Português – para a fase de lançamento, pois a cidade de Lisboa e as empresas da cidade
serão o primeiro território de instalação. Este também é o idioma base para replicação nos
restantes territórios em Portugal onde o programa ZERO DESPERDÍCIO já está instalado;
b) Inglês – para posterior exploração e replicação em territórios internacionais.

Na área pública, o utilizador pode sempre selecionar a versão do idioma que deseja.
Na área privada, a seleção do idioma é feita apenas uma vez no primeiro acesso à plataforma, para
garantir uma experiência mais fácil ao utilizador. No entanto, o idioma pode ser alterado a qualquer
momento nas configurações do perfil.
Sobre as versões de desenvolvimento, sendo a LISBOA ZERO uma web app, o utilizador não precisa
de se preocupar em atualizar as versões, pois cada vez que acede a plataforma e faz o login, está
sempre a aceder à versão mais atualizada, tanto em dispositivos iOS ou Android, como a partir de
qualquer navegador.
Qualquer dúvida ou dificuldade que possa encontrar, uma equipa estará sempre ao seu dispor para
o ajudar – através de formulários, live chat e Bot.

2.3 ÁREAS PÚBLICA E PRIVADA
•
A nova plataforma LISBOA ZERO consiste em duas áreas – pública e privada – que complementam
os recursos para os diferentes objetivos estabelecidos e a estratégia de informação e
consciencialização.
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Principais Características das Áreas Pública e Privada

2.4 VISÃO GERAL DA ÁREA PÚBLICA E PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
A área pública está disponível em lisboazero.app (https://www.lisboazero.app/pt) e permite ao
utilizador aceder, entre outros conteúdos, às seguintes informações:
a) informações gerais sobre a plataforma e como se pode registar e quais são os
benefícios e as próximas etapas;
b) subscrição da newsletter e dos diversos artigos fornecidos para a economia circular
e sustentabilidade;
c) acompanhamento e consulta dos impactos das principais iniciativas
desenvolvidas pela cidade de Lisboa na área de gestão de resíduos e
sustentabilidade, bem como, ao longo de 2020, as atividades em andamento como
capital verde;
d) login na área privada;
e) gravação do ícone de acesso rápido no ecrã do smartphone ou tablet.
A área pública é aberta a todos os tipos de utilizadores e também a toda a comunidade, além
de ser um instrumento de impacto, envolvimento e comunicação com os cidadãos, fornecendo
conteúdo também dedicado a esse objetivo, para além da estratégia de social media
(Facebook, Instagram, LindkedIn, Twitter e Youtube).
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2.5 A ÁREA DE PREVENÇÃO DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS
No âmbito do plano de redução e gestão de resíduos biológicos, a cidade de Lisboa tem várias
atividades e iniciativas em andamento destinadas a empresas e cidadãos, que merecem um lugar de
destaque na comunicação da plataforma LISBOA ZERO.
Assim, na área pública lisboazero.app/pt, o utilizador pode consultar os principais indicadores de
gestão de resíduos da cidade, nomeadamente:
a) Número total e evolução de resíduos não diferenciados reunidos (número de recipientes,
kgs, número de recolhas realizadas por mês);
b) Número total e evolução de resíduos orgânicos reunidos (número de recipientes, kgs,
número de recolhas realizadas por mês);
c) Número total e evolução de resíduos de plástico e embalagens reunidos (número de
recipientes, kgs, número de recolhas realizadas por mês);
d) Número total e evolução de resíduos de papel reunidos (número de recipientes, kgs, número
de recolhas realizadas por mês);
e) Número total e evolução de resíduos de vidro reunidos (número de recipientes, kgs, número
de recolhas realizadas por mês);
f) Impacto ambiental (emissões de CO2, entre outros indicadores);
g) Envolvimento de empresas (total e número de empresas associadas ao programa de recolha
seletiva);
h) Boas práticas e recomendações.

14

MANUAL DE UTILIZADOR PLATAFORMA DIGITAL

15

MANUAL DE UTILIZADOR PLATAFORMA DIGITAL

Toda esta informação está disponível na opção LISBOA EM AÇÃO em lisboazero.app/pt, bem
como publicada nas redes sociais LISBOA ZERO e nas newsletters que o utilizador pode
subscrever.

2.6 PERFIS E MENUS E CONTEÚDOS DINÂMICOS
Como a nova plataforma LISBOA ZERO é baseada em gestão integrada, ajustada às necessidades de
cada um dos tipos/segmentos de utilizador e perfil, e para garantir sempre a melhor experiência possível
ao utilizador, os menus e recursos apresentados na área privada são dinâmicos e ajustados
automaticamente.

Assim, as seguintes opções são apresentadas por tipo/segmento de utilizador:
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DOADOR / PRODUTOR / DISTRIBUIDOR:
a) Dashboard dedicado – com os principais indicadores de atividade e comparação imediata
com toda a rede LISBOA ZERO, conforme detalhado abaixo neste manual;
b) Envio de doações – que permite a ativação de doações – “Frequente” ou “Especial” –
conforme detalhado abaixo neste manual;
c) Relatório de Entidade – que permite o acesso a relatórios personalizados da sua atividade,
conforme detalhado abaixo neste manual;
d) KPIs de Benchmarking – Global, Setorial (assumindo o setor do utilizador por defeito) e
Regional;
e) Apoio ao utilizador – para criar pedidos, conforme detalhado abaixo neste manual;
f) Gestão de perfis – conforme detalhado abaixo neste manual;
g) Gestão ou consulta de utilizadores – pode ter apenas o modo de consulta ou de edição,
de acordo com as permissões atribuídas, conforme detalhado abaixo neste manual;
h) Gestão ou consulta do protocolo – pode ter apenas o modo de consulta ou de edição, de
acordo com as permissões atribuídas, conforme detalhado abaixo neste manual.

RECETOR:
a) Dashboard dedicado – com os principais indicadores de atividade e comparação imediata
com toda a rede LISBOA ZERO, conforme detalhado abaixo neste manual;
b) Registo de receções de doações – que permite registar todas as doações recebidas pelos
diferentes doadores associados a cada destinatário, conforme detalhado abaixo neste
manual;
c) Relatório de Entidade – que permite o acesso a relatórios personalizados da sua atividade,
conforme detalhado abaixo neste manual;
d) KPIs de Benchmarking – Global, Setorial (assumindo o setor do utilizador por defeito) e
Regional;
e) Apoio ao utilizador – para criar pedidos, conforme detalhado abaixo neste manual;
f) Gestão de perfis – conforme detalhado abaixo neste manual;
g) Gestão ou consulta de utilizadores – pode ter apenas o modo de consulta ou de edição,
de acordo com as permissões atribuídas, conforme detalhado abaixo neste manual;
h) Gestão ou consulta do protocolo – pode ter apenas o modo de consulta ou de edição, de
acordo com as permissões atribuídas, conforme detalhado abaixo neste manual.
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GESTORES
Utilizadores com a possibilidade de gerir todos os campos, além de resolver todos os pedidos de
ajuda recebidos através da opção de apoio ao utilizador.
O utilizador pode sempre entrar em contacto com os gestores através dos vários canais disponíveis
– apoio ao utilizador, live chat, Bot, email, telefone. O apoio é garantido pela equipa DARIACORDAR
ou pela agência ADDAPTERS, de acordo com o âmbito da pergunta.
A DARIACORDAR no âmbito de questões operacionais de gestão de doações e acompanhamento
de novos registos ou criação de novos protocolos.
A ADDAPTERS, no âmbito da utilização da plataforma, instalação, atualização de senhas,
atualização de versões, formação, comunicação e desenvolvimento de novos recursos.
No entanto, a área pública é otimizada para ferramentas de SEO, remarketing e análise da web;
portanto, dependendo das preferências de pesquisa do utilizador, origens de visitas e tópicos
preferidos, toda a área pública apresenta o conteúdo de acordo com o caminho e os tópicos
pesquisados.

2.7 REGISTO
O registo na plataforma LISBOA ZERO pressupõe a adesão ao programa ZERO DESPERDÍCIO da
DARIACORDAR, a fim de garantir conformidade processual, higiene e segurança alimentar e
conformidade legal. Esta nova plataforma é, portanto, uma ferramenta digital que operacionaliza um
protocolo a ser estabelecido entre a empresa ou instituição e a DARIACORDAR no âmbito da cidade
de Lisboa.

Fluxo de trabalho de registo da LISBOA ZERO em 5 etapas

No momento nº1 do registo, a entidade – doador ou recetor – pode fazer o registo online preenchendo
o formulário disponível em lisboazerop.app (https://www.lisboazero.app/pt).
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O formulário é enviado para follow-up pela DARIACORDAR para verificação técnica de todos os
requisitos para aderir ao programa ZERO DESPERDÍCIO. Outra maneira de formalizar a adesão é
através das áreas de marketing e relações públicas e institucionais realizadas pela DARIACORDAR
ou pelo serviço de Apoio ao Utilizador, através do qual as entidades podem solicitar o início do
processo de adesão ou até sugerir novas entidades para integrar a rede – doadores ou recetores.

Formulário de Inscrição Online para LISBOA ZERO

Nos momentos nº2 e 3, todo o processo de análise e enquadramento da atividade da entidade –
doador ou recetor – é realizado na plataforma LISBOA ZERO.
Esta análise garante a conformidade com todos os requisitos da DARIACORDAR, em relação ao
modelo operacional ZERO DESPERDÍCIO, bem como da ADDAPTERS para disponibilizar o manual
de utilizador e realizar uma sessão de formação e esclarecimento – pessoalmente ou online – com
os utilizadores designados pela entidade que irão ser os principais a aceder à plataforma e a inserir
e exportar dados.
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É também neste momento que a relação entre a associação de recetores associados a cada doador
e os vários doadores associados a cada recetor é estabelecida num ambiente fechado.
Esta associação de doadores/recetores é fundamental para toda a operação, não apenas da rede
ZERO DESPERDÍCIO, mas também da plataforma LISBOA ZERO, pois toda a gestão automática de
alertas será baseada nessa associação básica que se reflete no protocolo a ser estabelecido, com a
possibilidade de adicionar mais associações no futuro.
No momento nº4, os códigos de acesso serão atribuídos aos utilizadores de acordo com os possíveis
perfis a serem ajustados ao contexto de cada entidade doadora ou recetora. A plataforma LISBOA
ZERO fornece uma estrutura de 3 níveis de utilizadores:

Estrutura de perfil do utilizador LISBOA ZERO

a) Master – tem acesso a todas as funcionalidades e todos os indicadores de atividade, mesmo
que a entidade doadora ou recetora tenha mais de um estabelecimento. Este perfil
normalmente deve ser atribuído aos representantes da entidade. Também têm a liberdade
de criar outros utilizadores na sua estrutura – Supervisors ou Assistants – e a possibilidade
de promover ou despromover esses utilizadores, garantindo maior flexibilidade de gestão.
b) Supervisor – tem acesso a todas as informações dos grupos/estabelecimentos sob a sua
responsabilidade, bem como a possibilidade de criar/editar ou excluir agentes dentro desses
grupos. Geralmente, este é o perfil atribuído aos gerentes de loja. Este utilizador pode ser
promovido a Master por outro Master.
c) Assistant – tem acesso apenas às informações do grupo/estabelecimento ao qual pertence
e não tem permissão para criar novos agentes. Este utilizador pode ser promovido a
Supervisor ou Master por outro Master.
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2.8 GESTÃO DE UTILIZADORES
A opção de gestão de utilizadores está disponível apenas para os perfis Master ou Platform Manager
(DARIACORDAR e ADDAPTERS) e pode ser executada na área registada da plataforma na opção
“Gestão de utilizadores”, com as seguintes possibilidades:

Área de Gestão de Utilizadores LISBOA ZERO

.
Nesta área, pode visualizar ou pesquisar a lista inteira de utilizadores associados a cada protocolo,
editar/atualizar as informações do utilizador, excluir ou criar um novo utilizador
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Criação de novo utilizador LISBOA ZERO

Observe que, ao criar um novo utilizador, é necessário garantir que as seguintes informações sejam
definidas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nome;
ID de Utilizador;
Email associado;
Contacto telefónico;
ID do protocolo associado;
Perfil do Utilizador (Master, Supervisor ou Assistant);
Password (requer confirmação de password em conformidade com boas práticas. Esta
password pode ser alfanumérica e conter caracteres especiais para maior segurança).

Todos estes campos são obrigatórios. Após a conclusão, um email automático é enviado ao novo
utilizador dentro de 24 horas, com os dados de acesso, convidando ao primeiro acesso.
22
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2.9 GESTÃO DE PROTOCOLOS
Os utilizadores com um perfil MASTER podem também gerir/atualizar os protocolos aos quais estão
associados, com a opção Gestão de protocolos:

Área de Gestão de Protocolos LISBOA ZERO
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Observe que a possibilidade de excluir protocolos não está disponível por razões de segurança.
Essa possibilidade está disponível apenas para a equipa de gestores da plataforma LISBOA ZERO,
pelo que o utilizador deve sempre entrar em contacto com o apoio ao utilizador para enviar o seu
pedido e verificar qual a melhor estratégia.
Os protocolos podem assumir os seguintes estados de manutenção:
a) PRÉ-ATIVO (no caso de novas associações de novas entidades que ainda não concluíram
todo o processo de certificação);
b) ATIVO (quando a entidade estiver ativa na rede LISBOA ZERO);
c) SUSPENSO (quando a entidade suspendeu temporariamente as doações; uma situação
aplicável, por exemplo, a eventos, concertos ou congressos anuais. A reativação não requer
uma nova associação à plataforma ou novo protocolo, pois é imediato);
d) CANCELADO (quando um protocolo é cancelado e não está mais em vigor devido à saída
da entidade da rede LISBOA ZERO. A reinserção dessa entidade exigirá a conclusão de um
novo protocolo no futuro e uma nova certificação).

Gestão de Protocolos LISBOA ZERO
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Ao consultar os dados do protocolo, o utilizador tem acesso a todos os principais dados da sua adesão
e utilização da plataforma LISBOA ZERO, nomeadamente:
a) Nome da empresa (esta opção só pode ser alterada através do serviço de apoio ao utilizador);
b) Setor (esta opção só pode ser alterada através do serviço de apoio ao utilizador);
c) Identificação Fiscal (esta opção só pode ser alterada através do serviço de apoio ao
utilizador);
d) Setor/Tipo (doador, recetor, distribuidor ou outro, e esta opção só pode ser alterada através
do serviço de apoio ao utilizador);
e) Estado (esta opção só pode ser alterada através do serviço de apoio ao utilizador);
f) Data de registo (esta opção só pode ser alterada através do serviço de apoio ao utilizador);
g) Endereço (esta opção só pode ser alterada através do serviço de apoio ao utilizador);
h) Código Postal (esta opção permite a referência geográfica de todas as entidades do LISBOA
ZERO e só pode ser alterada através do serviço de apoio ao utilizador);
i) Contactos de telefone e email (esta opção só pode ser atualizada diretamente pelo Master,
com efeitos imediatos na base de dados).
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Visão geral de Protocolo LISBOA ZERO

À medida que o utilizador Master acrescenta mais informações, estabelecimentos, equipas e
utilizadores, o seu painel de consultas de protocolo é ajustado para centralizar todas as informações
relevantes.

2.10 PRIMEIRO ACESSO
Finalmente, no momento nº5 do fluxo de trabalho de registo, o primeiro acesso e o início de
utilização são realizados. Só é necessário que o Utilizador acesse, a partir de qualquer equipamento
– desktop, tablet ou smartphone – a área pública LISBOA ZERO, disponível em lisboazero.app
(https://www.lisboazero.app/pt), e faça o login:
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Página de Login LISBOA ZERO – Exemplo

Observe que os códigos a serem utilizados devem ser aqueles que foram enviados pela plataforma
LISBOA ZERO ao criar o novo utilizador, para o email selecionado aquando da criação. Os códigos
diferenciam maiúsculas de minúsculas e requerem entrada exata de acordo com o seu formato.
Em caso de dúvida ou dificuldade na realização do primeiro acesso, o utilizador deve sempre entrar
em contacto com o suporte através dos diversos canais disponíveis para verificar a possibilidade de
resolver ou remeter novas chaves de acesso, sempre enviadas por email para o endereço escolhido.

2.11 A PÁGINA DE DASHBOARD
Após o login bem-sucedido, o utilizador terá acesso imediato à homepage, onde, de acordo com as
doações feitas ou registadas – dependendo se é doador ou recetor –, o utilizador terá sempre acesso
a todos os dados atualizados da atividade, através de dashboards simples e dedicados que desde
o início posicionam o total já alcançado pela rede LISBOA ZERO, gamificando a experiência:
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Dashboard de Principais KPIs LISBOA ZERO – Exemplo

Assim como a possibilidade de analisar a evolução temporal desses indicadores e a possibilidade
de exportá-los para Excel ou PDF para tratamento interno de acordo com diferentes filtros:

Gráficos de Evolução LISBOA ZERO – Exemplo

Ou até uma visão imediata da distribuição da sua atividade por classe de produto, permitindo
identificar áreas para melhoria dos seus processos internos. Esses dados permitem a definição de
estratégias que compatibilizam a responsabilidade social e ambiental, com maior eficiência
económica na sua entidade:
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Categorização de Doações LISBOA ZERO – Exemplo

Por fim, o utilizador tem também acesso a todos os detalhes das doações, por dia, quantidade e tipo
de produto, considerando GRUPO, CATEGORIA e TIPO como estrutura de classificação. Essa
classificação é baseada na seguinte estrutura de dados e catalogação, que prepara não apenas a
aplicação LISBOA ZERO para responder a doações de bens alimentares, mas também outros bens:
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Catálogo de Doações LISBOA ZERO

Todos os dados inseridos pelo utilizador serão apresentados na Tabela de Relatórios de Doações
Totais por Tipo de Produto, que também é mostrada na página de entrada e com a possibilidade,
mais uma vez, de exportar todas as informações para Excel ou PDF, suportando o processamento
interno de dados de acordo com os diferentes filtros:

Tabelas de Classificação e Categorização de doações LISBOA ZERO – Relatório de Utilizador – Exemplo
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Layout de documento Excel ou PDF LISBOA ZERO a ser recebido pelo utilizador na tabela ou gráfico “Exportar”

2.12 A ÁREA DE APOIO DE FOOTER
Desde o primeiro acesso, o utilizador terá sempre uma área dedicada à informação e apoio, com
acesso aos Manuais, informação sobre as campanhas em andamento e conteúdos de análise, uma
área de apoio ao utilizador com um Bot e Live Chat de resposta em tempo real.
O utilizador tem também a possibilidade de aceder a todas as informações de apoio/gestão, como o
relatório da sua actividade ou estudos comparativos de benchmarking, setoriais ou geográficos. Esta
área, para uma melhor experiência do utilizador, está sempre disponível no footer em toda a
navegação na área privada:

Área de acesso LISBOA ZERO PARA APOIO AO UTILIZADOR, MANUAIS E OUTRAS FERRAMENTAS DE GESTÃO
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2.13 DOAÇÕES E RECEÇÕES
Após se registar e aceder pela primeira vez, o utilizador da plataforma LISBOA ZERO terá a
possibilidade de realizar todas as suas operações e consultas sempre em 3 cliques, nos quais o
primeiro é aceder a partir de qualquer equipamento – desktop, tablet ou smartphone – à área pública
LISBOA ZERO, disponível em lisboazero.app (https://lisboazero.app/pt) e fazer o login:

Página de Login LISBOA ZERO – Exemplo

De seguida, selecione a opção “Doações” ou “Receções”, disponível no menu principal:
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Se o utilizador selecionar a opção “+” na parte inferior da tabela e selecionar a opção “Ativar
Doação Frequente”, não é necessário ou exigido o preenchimento de mais tabelas ou dados
adicionais, como os recetores associados à sua rede já estão logisticamente preparados para esse
volume e tipo de doações.
Se o usuário selecionar a opção "+" na parte inferior da tabela e selecionar a opção "Ativar doação
frequente", não é necessário ou exigido o preenchimento de mais tabelas ou dados adicionais,
como os receptores associados à sua rede. já estão logisticamente preparados para esse volume
e tipo de doações.
Se, para além da doação frequente ou no lugar da doação frequente, o utilizador desejar fazer uma
doação especial – outro tipo de ativo que normalmente não aparece nas suas doações, um
aumento na quantidade de bens que pode exigir um maior esforço logístico do recetor ou até
mesmo uma doação única adicional –, o utilizador só precisa de selecionar “Doação Especial” e
preencher a tabela de acordo com a estrutura de Classe/Categoria/Tipo descrita acima. Este é o
único momento em que esse procedimento é necessário.
De seguida, o utilizador deve selecionar a opção “Ativar doação” e o recetor ou recetores
associados serão automaticamente notificados por email, conforme as imagens apresentadas
abaixo para os dois cenários – Doações Frequentes e Doações Especiais.

Email de Alerta de Doação Frequente LISBOA ZERO enviado ao Recetor Associado – Exemplo
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Email de Alerta de Doação Especial LISBOA ZERO enviado ao Recetor Associado – Exemplo

A partir deste momento, a doação é finalizada e, no caso de Doações Frequentes, todas as
informações que alimentarão o banco de dados LISBOA ZERO e os vários relatórios e dashboards
são carregados pelos Recetores, que até validam as quantidades mesmo em Doações Especiais,
previamente indicado pelo doador.
A partir deste momento, a doação é finalizada e, no caso de Doações frequentes, todas as
informações que alimentarão o banco de dados LISBOA ZERO e os vários relatórios e painéis são
carregadas pelos Receptores, que até validam as quantidades mesmo em Doações Especiais,
previamente indicadas pelo Doador.
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2.14 KPIS DE BENCHMARKING KPIS E RELATÓRIOS DEDICADOS
A plataforma LISBOA ZERO é não só a primeira plataforma digital desenvolvida para a gestão global
de processos para a Economia Circular, mas também a primeira a fornecer estudos de mercado
atualizados continuamente - mensalmente - o que permite que todas as entidades participantes
tenham uma visão global e comparativa no setor, na área geográfica ou em todos os setores e em
todo o território ZERO DESPERDÍCIO.
Além disso, o membro e utilizador da plataforma LISBOA ZERO tem a possibilidade de aceder,
personalizar e exportar, a qualquer momento, um relatório dedicado da sua actividade, incluindo o
âmbito e impacto social das suas doações, fechando o ciclo de informação e gestão planeado para
esta plataforma e também aqui simplificando todo o processo.

2.15 RELATÓRIO DA MINHA ENTIDADE
Nesta opção, o utilizador pode aceder a uma visão detalhada de todos os principais indicadores das
entidades associadas e analisar a sua evolução ao longo do tempo. Todos os relatórios detalhados
podem ser descarregados nos formatos Excel ou PDF, permitindo que a organização incorpore as
informações nos seus relatórios de sustentabilidade e responsabilidade social.
Os principais indicadores apresentados são:
a) EVOLUÇÃO DE DOAÇÕES (Nº);
b) EVOLUÇÃO DE DOAÇÕES (KGS);
c) EVOLUÇÃO DE RESÍDUOS EVITADOS (KGS);
d) EVOLUÇÃO DO VALOR ECONÓMICO RECUPERADO (€);
e) EVOLUÇÃO DE EMISSÕES DE CO2 EVITADAS (KGS);
f) EVOLUÇÃO DE FAMÍLIAS APOIADAS;
g) EVOLUÇÃO DE BENEFICIÁRIOS APOIADOS.
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Relatório Dedicado de Entidade LISBOA ZERO – Exemplo

2.16 RELATÓRIO GLOBAL DE KPIS
Na área de Relatório Global, o utilizador tem a possibilidade de ter uma visão global de todos os
resultados alcançados pelo LISBOA ZERO e ZERO DESPERDÍCIO, assumindo-se como uma área
não apenas de informação, mas também de consciencialização e envolvimento.
Nesta área, o utilizador terá acesso a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

TOTAL DE ENTIDADES DOADORAS (Nº);
TOTAL DE ENTIDADES RECETORAS (Nº);
TOTAL DE FAMÍLIAS APOIADAS (Nº);
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS APOIADOS (Nº);
TOTAL DE REFEIÇÕES DOADAS (Nº);
TOTAL DE RESÍDUOS EVITADOS (KGS);
TOTAL DE CO2 EVITADO (KGS);
TOTAL DE VALOR ECONÓMICO RECUPERADO (€);
TOTAL EVOLUÇÃO DE DOAÇÕES POR CLASSE DE PRODUTO (KGS).

Mais uma vez, todos os dados podem ser gravados e exportados em formato Excel ou PDF.
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Relatório Global de KPIs de Benchmarking LISBOA ZERO – Exemplo
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2.17 RELATÓRIOS SETORIAL E REGIONAL DE BENCHMARKING
A nova web app LISBOA ZERO é a primeira plataforma no âmbito da economia circular a oferecer
acesso gratuito à análise comparativa de benchmarking dos principais indicadores de prevenção de
desperdício de alimentos. Estas duas áreas – benchmarking por setor e regional – permitem ao
utilizador, por um lado, comparar o desempenho da sua entidade com os seus pares, podendo
identificar áreas a ser melhoradas, ou, por outro, reforçar o posicionamento da entidade numa certa
área ou região.
Esta é uma ferramenta inovadora que permite a exportação de todos os dados em formato Excel ou
PDF, como com os outros relatórios.
Como principais indicadores de Relatório Setorial de Benchmarking, com a possibilidade de aplicar
diferentes filtros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

IMPACTO GLOBAL POR SETOR (em doações totais e resíduos evitados) (%);
EVOLUÇÃO DE DOAÇÕES POR SETOR (Nº);
EVOLUÇÃO DE VALOR ECONÓMICO RECUPERADO POR SETOR (€);
EVOLUÇÃO DE REFEIÇÕES DOADAS POR SETOR (Nº e KGS);
EVOLUÇÃO DE RESÍDUOS EVITADOS POR SETOR (KGS);
EVOLUÇÃO DE EMISSÕES DE CO2 EVITADAS POR SETOR (KGS);
EVOLUÇÃO DE FAMÍLIAS APOIADAS POR SETOR (Nº);
EVOLUÇÃO DE BENEFICIÁRIOS APOIADOS POR SETOR (Nº).
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Relatório de Benchmarking de KPIs Setoriais LISBOA ZERO – Exemplo

Como principais indicadores do Relatório Regional de Benchmarking, com a possibilidade de aplicar
diferentes filtros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

TOTAL DE ENTIDADES DOADORAS (Nº);
TOTAL DE ENTIDADES RECETORAS (Nº);
TOTAL DE FAMÍLIAS APOIADAS (Nº);
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS APOIADOS (Nº);
TOTAL DE REFEIÇÕES DOADAS (Nº);
TOTAL DE RESÍDUOS EVITADOS (KGS);
TOTAL DE CO2 EVITADO (KGS);
TOTAL DE VALOR ECONÓMICO RECUPERADO (€);
EVOLUÇÃO DE DOAÇÕES POR CLASSE DE PRODUTO (Nº e KGS).
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Relatório de Benchmarking de KPIs Regionais LISBOA ZERO – Exemplo

2.18 APOIO AO UTILIZADOR
A qualquer momento, o utilizador pode solicitar apoio na gestão ou esclarecimento das suas
doações, acedendo à opção de apoio presente no menu principal com uma área dedicada à gestão
de pedidos que garante a centralização de todos os pedidos na plataforma, evitando a perda de
informações noutros canais, como email.

Área de Pedidos LISBOA ZERO – Exemplo

Nesta área, para além de poder sempre criar novos pedidos de apoio e esclarecimento, o utilizador
tem a possibilidade de verificar em tempo real o estado do seu pedido e criar novos pedidos sem
perder o histórico de interação.
Todo o acompanhamento é garantido pela equipa de apoio da DARIACORDAR. Todo o histórico de
interações é registado na plataforma, garantindo assim todo o apoio ao longo do processo.
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Visão Geral das Interações dos Pedidos LISBOA ZERO

2.19 O MEU PERFIL
A área de gestão de perfis na nova plataforma LISBOA ZERO permite que o utilizador atualize as
suas informações pessoais sobre:
a)
b)
c)
d)

Nome;
ID de utilizador;
Email associado com o registo e uso;
Contacto telefónico.

Estes dados podem ser atualizados diretamente pelo utilizador com efeitos imediatos na informação
em toda a rede ou no máximo dentro de 24 horas.
Qualquer dificuldade em atualizar essas informações – que devem ser sempre atualizadas pelo
utilizador, sendo responsável pelos dados compartilhados –, o utilizador deve entra em contacto com
o serviço de apoio ao utilizador através dos canais fornecidos na plataforma (pedidos, email, live
chat ou Bot).
Sobre os dados da empresa, sendo que se referem à informação contida no protocolo, estes não
podem ser alterados diretamente, mas através do contacto com o serviço de apoio, para verificar os
melhores cenários e ações.
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Edição do Meu Perfil LISBOA ZERO
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2.20 GESTÃO E ATUALIZAÇÃO DE KPIS
Todos os indicadores apresentados nas áreas pública e privada da nova plataforma LISBOA ZERO,
nomeadamente:

a) Indicadores de gestão de resíduos biológicos na cidade de Lisboa, que são
apresentados na área pública dedicada à comunicação da cidade e dos vários programas e
atividades em andamento;
b) Indicadores de prevenção de desperdício de alimentos, que são apresentados na área
privada dedicada à gestão de bens alimentares e apresentação de benchmarking.
Estes são atualizados mentalmente, tendo como período de referência para contabilidade e cálculo os dias
21 e 20 de cada mês. Assim, o utilizador terá sempre no início de cada mês, os dados já devidamente
validados e atualizados para o mês anterior.

Todos os dados serão sempre anónimos, e se o utilizador precisar de qualquer indicador ou informação
adicional, deve fazer chegar o seu pedido através dos vários canais de apoio fornecidos na plataforma
LISBOA ZERO.

Qualquer tratamento adicional que o utilizador possa fazer nos dados exportados a partir da plataforma
LISBOA ZERO é da sua responsabilidade, e a plataforma e os respetivos gestores e parceiros não podem
ser responsabilizados por este tratamento ou alteração de informação que possa ocorrer.
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2.21 LINKS ÚTEIS
PLATAFORMA GLOBAL LISBOA ZERO
Área Pública Principal: https://www.lisboazero.app/pt
Página de Login: https://zdapp.lisboazero.app/#!/login
Demo: https://demo.lisboazero.app
Política de Privacidade: https://zerodesperdicio.app/pt/politicas-de-privacidade-cookies/
Apoio ao Utilizador: support@lisboazero.app
Junte-se à Plataforma: join@lisboazero.app
Siga-nos nas Redes Sociais:
• Facebook (brevemente)
• Instagram (brevemente)
• Twitter (brevemente)
• LinkedIn (brevemente)
• Youtube (brevemente)
CIDADE DE LISBOA:
https://www.lisboa.pt
https://lisboagreencapital2020.com
DARIACORDAR:
http://www.zerodesperdicio.pt
ADDAPTERS:
https://www.addapters.com
FORCE:
http://www.ce-force.eu
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/index_pt
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3 CONCLUSÃO
Este manual de utilizador é desenvolvido como parte do lançamento da nova plataforma LISBOA
ZERO, disponível em lisboazero.app, um projeto FORCE – Cities Cooperating For Circular
Economy.
O seu objetivo é apoiar todos os utilizadores – empresas e cidadãos – no acesso correto a todas
as informações, recursos e procedimentos para o registo. É por isso que é uma ferramenta de apoio
que está a ser atualizada continuamente e sempre disponível nas áreas pública e privada da nova
plataforma e nas redes sociais em que a web app LISBOA ZERO está disponível (Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn e Youtube).
Qualquer informação ou esclarecimento adicional, pode contactar os nossos serviços de apoio ao
utilizador disponíveis nas áreas pública e privada LISBOA ZERO – email, live chat, Bot ou através
das nossas redes sociais.

Mais fácil, mais perto, integrado, ágil, digital.
LISBOA ZERO.
A PLATAFORMA DIGITAL DA ECONOMIA CIRCULAR.
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