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#1  Enquadramento
Para não desperdiçar alimentos em família não 
existem “receitas”, no entanto, existem algumas 
boas práticas que se podem sugerir - tendo em 
conta a investigação feita em Portugal e noutros 
países -, mas caberá a cada núcleo familiar 
transformar a preocupação com o desperdício 
em ocupação com o combate ao mesmo (preve-
nindo, monitorizando, implementando novas 
práticas pessoais e transmissíveis).

#2  Causas
Não planear o que se compra, comprar demasia-
do, preferir comprar alimentos mais frescos e 
perecíveis, uma gestão pouco eficiente do arma-
zenamento dos alimentos, não gostar de comer 
ou de reutilizar sobras de refeições, preocupa-

ções de segurança alimentar, preparar demasia-
da comida, não se gostar da comida preparada e 
alterações do apetite das crianças - no caso das 
famílias com filhos -, são razões apontadas para 
o desperdício em famílias lusas entrevistadas. 

Estima-se que, o setor residencial 
(famílias) seja o maior responsável, 
em Portugal, pelo desperdício 
alimentar efetuado (42%). 

 

42%
Família

5% Comércio a retalho

22%
Agro-indústria

17%
Produção

14%
Restauração

/Catering

Fonte: Comissão Nacional 
de Combate ao Desperdício 
Alimentar (CNCDA), 2018.

É curioso! As famílias com filhos
tendem a desperdiçar mais do que
as famílias sem filhos, mas quanto maior 
a quantidade de filhos, menor a quantida-
de de desperdício per capita da família.

Fonte: PERDA, do Campo ao Garfo, Desperdício Alimentar em Portugal
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SAIBA MAIS

Descubra as 
receitas

e partilhe os 
seus dotes
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#3  Planeamento
Parece que planear, tendo em conta menus/
ementas, resulta para combater o desperdício 
alimentar, mas planear, tendo em conta dietas 
alimentares específicas, não garante sucesso 
no combate ao desperdício!

Assim, planear, passa por antecipar necessida-
des para menus específicos, claro que, verifican-
do primeiramente existências em casa, seguindo 
uma lista de compras e preferindo a compra de 
produtos em quantidade adequada (para isso, a 
compra a granel é ótima - compra-se o que se 
quer) para os comensais do lar.

#4  Refrigeração
Conclui-se que o frigorífico e o congelador se 
transformam, muitas vezes, em antecâmara do 
caixote de lixo.

Isto é, os alimentos são “esquecidos” dentro 
destes locais e acabam por deteriorar-se, até se 
transformarem em desperdício.

 

Ver dicas de consumo sustentável

· Não encher muito o frigorífico
 /congelador

· Regular à temperatura adequada  
 para conservação dos alimentos

· Colocar os alimentos a consumir   
 primeiro em destaque

·  limpar/organizar estes
 equipamentos amiúde*

· Armazenar corretamente os   
 alimentos

· Fazer lista de existências

A despensa também precisa de arrumações regulares, para evitar a putrefação 
de alimentos e a passagem de prazo de validade dos produtos alimentares. 

DICAS:

para nada faltar
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#6  Q.b.
A sigla resume o objetivo, apenas o quanto 
baste, na hora de comprar e na hora de colocar 
no prato. Nas compras, evitar a aquisição de 
embalagens demasiado grandes, para as dimen-
sões do agregado e, nas refeições, escolher 
pratos de um tamanho menor e servir porções 
menores, são achegas a considerar para evitar 
sobras/desperdício.
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#5  Prazos 
Conferir, antes de descartar! A indicação nos 
produtos alimentares de consumo “De preferên-
cia antes de...” ou “Consumir antes do fim de...” 
é diferente de “Consumir até...”.
Quando os rótulos dizem “Consumir até” deve-

mos respeitar a data indicada, pois trata-se, 
provavelmente, de um produto que deteriorado, 
coloca em causa a saúde humana, mas os 
restantes, normalmente, menos perecíveis, 
podem ser consumidos. 

Para estimular a autonomia, poder-se-á deixar as crianças em idades escolares, servirem-se da porção que 
as mesmas achem mais adequada. Tal, permite treinar competências para locais onde gerem sozinhas o 
consumo das refeições (como as escolas).

Convém evitar o petiscar, antes e entre refeições para o apetite ser saciado com a refeição principal.
Dica válida para crianças e adultos!

Queijos e
charcutaria
Até 2 semanas

após a data
limiteIogurtes

Até 3 meses
após a data

limite
(se a tampa se encontrar 

com aspeto “inchado”, 
não consuma)

Congelados
Vários anos após

a data limite
(desde que não se 

quebre a cadeia
de frio)

Leite UHT
Até 2 meses
após a data

limite

Chocolate
Até 2 anos
após a data

limite

Conservas
e produtos

secos
Vários anos 
após a data 

limite

(não se deteriora)

Mel
Sem data

limite

A DATA DE VALIDADE nem sempre corresponde ao prazo limite de segurança alimentar.
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Aproveitar as sobras de alimentos 
para fazer outros pratos

Procurar dicas práticas, para 
combater o desperdício alimentar
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#7  Sobras
Nem sempre se consegue evitar as sobras, 
mas é preciso não confundir sobras com lixo! 

Guardar o sobrante em 
recipientes herméticos e 
refrigerar ou congelar

Encaminhar/dar sobras - se 
estiverem em boas condições - 
a familiares e amigos

Saber mais aqui

Estima-se que uma família deite
ao lixo cerca de 100€ se gastar
500€ mensais em alimentação!

 

Receitas de reutilização aqui

#8  Lixo orgânico 
A comida, que tiver mesmo de ser descartada, 
pode ainda ser valorizada, através da composta-
gem. Arranjar um compostor ou, para algo mais 
partilhado, usar compostores comunitários, são 
ótimos modos de criar composto a custo zero e 
de desviar mais quantidade de lixo dos aterros. 

Dar nomes inovadores a pratos feitos com sobras, 
apresentar de modo “bonito” os restos ou 

renomear o tradicional “vamos comer restos”, 
podem ser soluções a testar. Toda a família pode ser envolvi-
da nestes momentos: desde a criação do conceito, à 
confeção e a montagem/disposição na mesa.

Experimentar fazer tábuas dos “lesadas da fruteira”, 
“snacks de verduras” (de verduras mais maturadas) 

para mergulhar em “cremes não identificados”, ou 
instaurar o dia do buffet semanal para “despachar” os restos, 
podem transformar este combate ao desperdício alimentar 
em momentos deliciosos para toda a família.
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