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Nos últimos anos a produção de resíduos, a nível mundial, não 

parou de AUMENTAR, sendo proporcional ao crescimento da 

população, ao desenvolvimento das cidades e ao aumento 

dos níveis de consumos. 

Associado à produção de resíduos está também o 

DESPERDÍCIO ALIMENTAR que constitui um problema à 

escala mundial. 

Mais de 30% da produção de alimentos não é consumida 

devido ao desperdício que ocorre desde a produção ao 

consumidor final.



Em Portugal 
deita-se  fora 
cerca de 1 
milhão de 
toneladas de 
alimentos por 
ano, 
são quase 274 
mil quilos por 
dia.

Estima-se que esta comida seria suficiente para alimentar as cerca 
de 360 mil pessoas com carências alimentares.



Tendo consciência deste problema, o Município de Vila
Nova de Poiares efetuou uma candidatura ao Fundo
Ambiental, Aviso n.º 6700/2021 , no âmbito da
Produção e Consumo Sustentável
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OBJETIVOS

Promover   práticas de consumo sustentável 
com foco na redução do desperdício 
alimentar a nível do retalho e do consumidor,
com impactos retroativos nas cadeias de 
produção e distribuição.



Contribui 
ainda para o 
cumprimentos 



Contribui 
ainda para o 
cumprimentos 

Pilar Estratégico : Tornar a Economia Circular

Domínio:  Desmaterialização e Consumo sustentável 



AÇÕES FORMATIVAS E SENSIBILIZAÇÃO, junto de: 

Alunos do curso profissional de restauração

Gerentes, colaboradores/funcionários e consumidores 

dos estabelecimentos de restauração

Vendedores e consumidores de Feiras e Mercados

Consumidores de supermercados

AÇÃO A 
DESENVOLVER
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AÇÃO A 
DESENVOLVER 

Plataforma Digital  Interativa e Lúdica 

 Jogo ecoeducativo

 Vídeo elaborado pelo alunos do curso profissional 

 Fichas pedagógicas 

 Dicas DOSE Q.B

 Lista de restaurantes aderentes ao projeto 

 Manual de boas práticas 



Com este projeto pretende-se que os intervenientes 
passem a: 

 Adotar /Integrar no seu dia-a-dia ROTINAS de 

CONSUMO SUSTENTÁVEL, de COMBATE ao 

DESPERDICIO ALIMENTAR  e de REDUÇÃO de 

produção de RESÍDUOS URBANOS.

Impacto
esperado 
do Projeto 

De um modo geral a alteração de comportamentos e 
mentalidades na sociedade é um processo continuo, 
por norma lento, não sendo exceção a alteração de 
comportamentos para as questões ambientais.



OBRIGADA.
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