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Sobre o questionário...
O questionário faz parte de um Projeto Erasmus +, intitulado
"Consciencialização ZERO_WASTE para redução de desperdício alimentar". O
projeto foi iniciado em dezembro de 2020, e será concluído em novembro de
2022, envolvendo um consórcio de seis organizações de quatro países
europeus (Espanha, Irlanda, Portugal e Roménia).

Um dos principais objetivos do projeto é desenvolver um guia metodológico
para formar formadores de adultos e consumidores sobre o problema global
do desperdício alimentar e gerar uma atitude pró-ativa para a sua redução e
prevenção.

Os resultados obtidos ajudam-nos a identificar os conteúdos básicos e a
conhecer os interesses e conhecimentos do público-alvo do programa de
formação.



PARCEIROS
ZERO_WASTE 

https://esciencia.es/
https://sinnovations.org/
https://www.previform.pt/en/
https://sec.ro/en
https://www.famcp.es/
https://ia2.unizar.es/


Sobre os entrevistados...

Genero

Masculino
(58)

Feminino
(138)

Prefiro não dizer
  Outros

(2)

Respostas ao questionário recebidas: 198.
Procedimento de entrega: link do
Formulários Google.
Data: 16.02.2021 a 03.04.2021

Local de residência

Área
urbana

(85)

Área Rural
(111)

Prefiro não dizer
Outros

(2)

Interesse em Zero_Waste

Interessado
como formador

(39)

Interessado
como

consumidor
(133)

Prefiro não dizer
Outros

(26)

Irlanda
(15)

Portugal
(32)

Roménia
(37)

Espanha (104) Prefiro não dizer
(0)

Outros países: Argélia, Hungria, Quênia, Malaui, Nigéria,
Turquia, Reino Unido (10)

PortugalIdade

De 18 a 30 anos
(51)

De 31 a 45 anos
(53)

De 46 a 60 anos
(41)

Mais de 60
anos

(6)

18 - 30

Prefiro não dizer
Outros

(47)

31 - 45 46 - 60 +60

https://forms.gle/CyCnQpd7qmtyXVZ3A

https://forms.gle/CyCnQpd7qmtyXVZ3A


1. Conhecimento e opinião
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"O desperdício de alimentos é o que deitamos fora e desperdiçamos, e a
perda de alimentos é quando não podemos comê-los."
"O desperdício alimentar pode ocorrer após o processamento ou
cozimento dos alimentos e a perda de resíduos pode ser devido à perda
dos seus valores."
“Se estamos a desperdiçar comida, estamos a perder comida.”
“As perdas são encaminhadas para a cadeia de valor alimentar,
enquanto o desperdício ocorre na fase de consumo / descartado ao
invés de ser aproveitado.”

"Produtos estáveis é usado o consumir preferencialmente até.
Produtos altamente perecíveis têm prazo de validade."
“Consumir até que exige um prazo, enquanto que o
preferencialmente tem uma data indicativa”
"O consumir até significa quando o produto não é  bom para o
consumo."
"Usar até indicar o prazo de validade, de preferência antes indica a
data de perda de qualidade do alimento"

Acha que "desperdício alimentar" e "perda
de comida" têm o mesmo significado?

Sabe a diferença entre consumir
até e consumir
preferencialmente até ?

Não
82%

Sim
18%

Sim
76%

Não
24%



0% 5% 10% 15% 20%

Data de validade 

Sobras 

Comprar mais do que necessário  

Inadequada 

Porções descartadas 

Cozido demais 

Preparações inadequadas 

Não é saboroso 

Em sua casa, quais são os aspectos que considera importantes no
desperdício de alimentos?

Comprar mais do
que o necessário

 'Use até 'data.

Sobras
Sobras

 Data de validade

 Data de validade

 Cozido demais

Sobras

Sobras

Sobras

Data de
validade

Sobras  Data de validade

Sobras

 Data de validade

Como considera que é mais eficaz prevenir ou reduzir o desperdício de
alimentos?
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Iniciativas sociais 

Consciencialização 

ucação sobre o desperdício alimentar 

Envolvimento ativo do governo 

odelos económicos comprometiddos 

Soluções de inovações técnológicas 

Elevando a
consciência da
sociedade

Iniciativas sociais Elevar a consciência da 
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Elevar a  consciência da 
sociedade
  

 Educação em 
desperdício alimentar

Educação
em desperdício alimentar

Educação em
desperdício
alimentar
  

Elevar a  consciência 
da sociedade
 
Elevar a consciência 
da sociedade
  
Educação em
desperdício alimentar
  

Iniciativas sociais

Elevar a
consciência
da sociedade

Elevar a 
consciência 
da sociedade
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Sobras
 Data de validade
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Em relação ao desperdício de
alimentos em casa, que aspecto o
preocupa mais?
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Aspectos éticos
45%

Aspectos ambientais
28%

Aspectos económicos
27%
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Produtos locais 
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Responsabilidade ambiental 

Etiquetas nutricionais 

Responsabilidade Social 

Quando compra alimentos, que aspetos leva em consideração?

 Preço

Custo-benefício

 Preço

Valor nutricional

Preço

 Comida local
 Preço

 Preço  Preço
Custo-benefício

Custo-benefício
Preço

Comida local

 Preço

Quaisquer outros aspectos que você leve em consideração ao comprar alimentos:

Qualidade.
Gosto.
Frescor.
Comida orgânica.
Produtos sazonais.
Ingredientes saudáveis.

Quantidade / preço.
Descontos.
Rotulagem de alimentos.
Datas de expiração mais longas.
País de origem / local de proveniência.
Design, logotipo.

 

Lista de aditivos.
Baixo teor de açúcar, sal e gordura. Rico em
proteínas.
Evito alimentos ultraprocessados.
Livre de pesticidas e não OGM.
Bem estar animal.
Uso de menos embalagens e embalagens recicláveis.
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Custo-
benefício
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Acha que o bloqueio e a atual situação de pandemia  COVID-19 mudaram a
maneira como  gere os alimentos em casa?

Melhor planeamento e gestão para evitar idas supérfluas ao supermercado: menus semanais, racionamento de refeições, garantia de
refrigeração eficiente, cozimento de quantidade de alimentos suficiente para a família.
As rotinas alimentares mudaram porque as crianças não vão à escola.
Menor consumo em restaurantes e pastelarias, mas maior consumo de comida preparada, comida para levar.
Mais tempo para cozinhar: receitas criativas, receitas caseiras (massas, bolos, pão), começar a cozinhar pela primeira vez, dietas saudáveis.
Mais consciência sobre o consumo responsável. Preferência pelo consumo local.
“Não mudou em nada”.
“Comprei mais do que precisava”.
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Como mudou?

Sim
52%
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Conhece alguma iniciativa local
relacionada à prevenção ou
redução do desperdício de
alimentos em sua área?

Conhece alguma iniciativa ou estratégia a
nível internacional, europeu ou nacional,
direta ou indiretamente relacionada com o
desperdício alimentar?
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Nenhum.
A Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO).
Acordo Verde.
Plataforma da UE sobre perda e desperdício de alimentos.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Dia Internacional da consciencialização sobre Perdas e Desperdício de
Alimentos.
Fruta Feia, GoodAfter.com, Zero desperdício, Good to Go, Magic Boxes
Bancos alimentares.

Promover o desperdício alimentar através da semana de ação
(Conselho Oxfordshire ).

Câmara Municipal de Limerick, St. Vincent Paul Food Appeal.

Refood Viana do Castelo.

Zero waste Csikszereda.

#ZGZnotiracomida

Sim
28%

Não
82%

Sim
24%

Não
76%
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Planeamento e gestão em casa:
"Monitorar as datas de uso e planear e cozinhar
de acordo."
"Comer todas as porções servidas."
"Manuseio e armazenamento adequados."
"Ingredientes não utilizados de acordo com a
receita são sempre guardados e utilizados
posteriormente."
“Cozinhar o que dá para a família, comer todas
as porções servidas, guardar as sobras e
reaquecer e comer”.
"Planear as refeições da semana e fazer uma
lista antes de ir às compras."
"Congelar o que não for consumido."

Educação e compromisso: 
"Certifique-se de que as crianças estão cientes
do desperdício alimentar e tente evitá-lo."
"Preocupações ambientais e sociais."

Outras aplicações:

"Alimentar animais domésticos."
"Composto."

Compra e consumo responsáveis:
"Compre menos comida."
"Compre várias vezes por semana de acordo
com as necessidades domésticas."
"Certifique-se de comprar exatamente o que
precisa de alimentos frescos."
"Compre em lojas menores em vez de grandes
supermercados como o Kaufland."
"Autocontrolo: eu não tiro da prateleira tudo
que é atraente aos meus olhos, mas o que eu
preciso."
"Lista de compras antes de ir ao supermercado."

Receitas:

“Criatividade nas receitas para poder aproveitar o
desperdício alimentar”.
"Cozinhar sobras."
“Aproveite a água de cozer dos vegetais para
sopas e / ou ensopados”.
“As sobras são reaproveitadas em outro prato
(arroz, legumes reaproveitados).”
"Recozimento e aquecimento de sobras de
comida."
"Purê, sopa, croquetes, geleias, vitaminas, ..."

Algumas
estratégias dos

entrevistados para
reduzir o

desperdício de
alimentos em casa:



2. Interesse em formação
sobre prevenção de

desperdício de alimentos
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Teria interesse em receber formação sobre prevenção de desperdício de
alimentos?

"A formação é uma ferramenta apropriada para aumentar a consciencialização."
"Grande necessidade de consciencializar as pessoas sobre o problema."
"Quero influenciar a minha comunidade a compreender a gravidade do desperdício de alimentos."
"A minha pesquisa atual é a perda de alimentos ao longo da cadeia de valores."
“Devemos nos atualizar constantemente, e adquirir mais e melhores conhecimentos é sempre uma mais-valia.”
"Aprender as melhores práticas seria importante para mudar hábitos."
“Gostaria de aprofundar os meus conhecimentos sobre como reduzir o desperdício de alimentos”
"Seria uma boa utilidade e uma grande ajuda na minha vida quotidiana também."
"Não estou interessado. Não tenho tempo para isso."
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Sim
75%



Num programa de formação sobre desperdício alimentar, como avaliaria
os módulos a seguir?

MÓDULO DE
CONSCIENCIALIZAÇÃO

MÓDULO DE
CONHECIMENTO

MÓDULO DE BOAS PRÁTICAS

8.6 / 10

8.2 / 10

9.0 / 10



MÓDULO DE CONSCIENCIALIZAÇÃO: INTERESSES
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Impactos negativos do desperdício de alimentos 

Como medir o desperdício de alimentos 

Conceito de Resíduos Alimentares / Perda de Alimentos 

Comida mais desperdiçada 

Dimensões de resíduos alimentares 

Estratégias e políticas 

O valor da comida 
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MÓDULO DE CONHECIMENTO: interesses
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Sistemas alimentares sustentáveis 

Reutilização e revalorização de resíduos 

Economia circular 

Consumidor 

Sistemas alimentares 

Nutrição 

Inovação e novas tecnologias 

Conservação de alimentos e embalagem 

Fatores de deterioração de alimentos 

Informação alimentar aos consumidores 

Segurança alimentar 

Estratégias publicitárias em alimentos 

Processamento de comida 
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MÓDULO DE BOAS PRÁTICAS: interesses
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Chaves para reduzir o desperdício de alimentos 

Gestão para reduzir o desperdício em casa 

Responsabilidade social corporativa 

Padrões de consumo responsáveis 

Ferramentas para reduzir o desperdício de alimentos 

Compromisso social 

Compromisso institucional e corporativo 

Pesquisar informações sobre desperdício de alimentos 
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Interesse em ferramentas de apoio para um curso de formação
sobre desperdício de alimentos?
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Exercícios práticos 

Fotos, ilustrações 

Apresentações 

Infográficos 

Microvídeos informativos 

Testes de múltipla escolha 

Vídeos informativos 
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Respondents'
content suggestions

for the training
programme:

"Cuidar do meio ambiente."
"Impacto na sociedade."
“Como conservar alimentos (crus ou congelados) ou composto doméstico.”
“Uso total da comida”
“Saber escolher os melhores produtos numa ida ao supermercado.”
"A vida após as sobras, comida aos necessitados / sem-teto - como lidar com isso."
"Módulos sobre atitudes e política."
"Como efetuar mudanças estruturais."
"Mudança de comportamento: o que significa consumo consciente?"
"Estratégias e exemplos de comunicação inovadores."
"Como processar sobras de comida em casa."
"Como posso cozinhar mais saudavelmente, dicas e truques .."
"Gestão de resíduos em geral."
"Embalagem."
"Imagens de impacto da comida a ser deitada fora no nosso contexto imediato."
“Como transformar as sobras de comida em casa em novos pratos ou outros produtos que
podem ser usados em casa (produtos de limpeza, cosméticos, aromas, etc.).”



Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação [comunicação] reflecte apenas as
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da
informação aqui contida.


