
ZERO_WASTE é um projeto a+ que tem como principal objetivo promover a inclusão social das zonas rurais no domínio da
educação com conteúdos relacionados com a redução do desperdício alimentar. Bem como melhorar o desenvolvimento
profissional dos professores através da criação de ferramenta de gamificação educacional com conteúdo científico.

O Relatório de Boas Práticas para a Prevenção e Redução do Desperdício Alimentar apresenta um conjunto de boas
práticas que apoiam o cumprimento do ODS 12.3 sobre reduzir para metade o desperdício alimentar até 2030. As boas
práticas centram-se principalmente na sensibilização, prevenção do desperdício alimentar, promoção de sistemas
alimentares sustentáveis e alívio da pobreza alimentar.

30 Boas Práticas de prevenção e
redução do desperdício de
alimentos envolvendo governo,
setor privado e terceiro setor como
principais stakeholders.

Apoie pessoas vulneráveis
Novas oportunidades de
negócios
Alimentação saudável
Sistemas alimentares
sustentáveis

Impacto



O Problema do Desperdício Alimentar

Mais de um terço dos alimentos cultivados globalmente
acaba sendo desperdiçado. Isso é economicamente,
ambientalmente ineficiente e moralmente inadequado.

A otimização da logística de distribuição de alimentos é
uma meta importante, pois a aridez causada pelas
mudanças climáticas em muitas partes do mundo
dificulta o cultivo de alimentos.

Em toda a UE, 33 milhões de pessoas sofrem de
insegurança alimentar. A insegurança alimentar e as
mudanças climáticas afetam desproporcionalmente
mulheres e comunidades historicamente
marginalizadas, o que transforma o desperdício de
alimentos em uma questão de direitos humanos e
igualdade de gênero.

O desperdício de alimentos representa pelo menos 6% das
emissões totais e custa à União Europeia mais de € 143
bilhões por ano. Em 2021, o volume total de alimentos
importados de fora da UE foi de quase 138 milhões de
toneladas, no valor de € 150 bilhões. O volume total de
desperdício de alimentos na Europa é de 153,5 milhões de
toneladas. (Feedback UE, 2022)

Food waste and loss in the world figures (UN, 2022) 

Fighting Poverty Across Europe (Euractiv, 2017) 



O papel da política na prevenção do
desperdício de alimentos

A formulação de políticas é fundamental para abordar
as dimensões do desperdício e perda de alimentos e
seu impacto na sociedade, desde o extremo da cadeia
de abastecimento de alimentos, do lado dos
produtores, até os setores de fabricação, varejo e
entrega até o consumidor. As boas práticas de
prevenção, redução e gestão de perdas e desperdícios
alimentares são um meio para demonstrar ações que
têm surtido efeito num contexto semelhante e servem
de referência para intervenções.

produção primária
processamento e fabricação
comércio e outros métodos de distribuição de
alimentos
restaurantes e serviços de alimentação
famílias

A União Europeia abordou o tema do desperdício de
alimentos em muitas políticas. Para garantir que os
esforços nacionais contra o desperdício de alimentos
sejam informados por uma base sólida de evidências,
os Estados Membros são obrigados pela UE a medir o
desperdício de alimentos e relatar os progressos
realizados nas seguintes etapas:

São dois os objetivos fundamentais das políticas
públicas para a redução da perda e do desperdício de
alimentos: melhoria da segurança alimentar e
nutricional; e sustentabilidade ambiental. A intervenção
pública deve interferir quando o caso de negócios para
investimentos privados e os esforços para reduzir a
perda e desperdício de alimentos por meio de
incentivos privados não são suficientes, deve se
concentrar na redução de barreiras que impedem
produtores e consumidores de reduzir a perda e o
desperdício de alimentos, por exemplo. gerar e/ou
compartilhar informações sobre como reduzir a perda e
o desperdício de alimentos e fornecer bens públicos ou
reduzir externalidades negativas. Políticas mais amplas
para promover o desenvolvimento rural geral podem
permitir que os produtores ao longo da cadeia de
abastecimento façam investimentos que também
reduzirão as perdas de alimentos (FAO, 2019).



Critérios para Identificação de Boas Práticas

Uma boa prática "implica estratégias, abordagens ou atividades que
demonstraram, por meio de pesquisas e avaliações, serem eficazes,
eficientes e conduzem de maneira confiável ao resultado desejado".
(Vittuari et al, 2015)

Critérios para identificar boas práticas de prevenção e redução do desperdício alimentar
de acordo com o projeto europeu FUSIONS:

direcionado - práticas que têm um forte foco na prevenção de resíduos, claramente
distintas de outras estratégias de gerenciamento de resíduos ou metas ambientais amplas

eficazes - práticas baseadas em diretrizes, protocolos, padrões, relatórios ou padrões de
práticas preferenciais que comprovadamente levam a práticas eficazes de
prevenção/redução do desperdício de alimentos

mensurável - práticas que possuem um plano de avaliação para medir os resultados do
programa, mesmo que ainda não tenham dados de avaliação disponíveis para demonstrar
a eficácia dos resultados positivos

inovador - práticas que usam técnicas originais ou engenhosas para a prevenção de
resíduos

replicável - práticas que podem ser facilmente reproduzidas e são igualmente relevantes
em regiões
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FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention Strategies, 2012-2016)

   Vittuari, M., Gaiani, S., Politano, A., Aramyan, L., Gheoldus, M., Schneider, F., 2015. D3.1 Review of
current EU Member States legislation and policies addressing food waste. Report of the project
FUSIONS (contract number: 311972) granted by the European Commission (FP7).
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EU REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply Chain, 2015-2019)
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https://www.eu-fusions.org/


Metodologia para Identificação de Boas Práticas

18 práticas totalmente relatadas (no
relatório)
12 práticas resumidas (no relatório)
30 práticas resumidas (no resumo da
política)

Passos:
1) Identificação de critérios para
identificar boas práticas
2) Elaboração de questionário
3) Seleção de boas práticas por parceiros
Zero_Waste
4) 30 práticas selecionadas

Por Organização Implementadora: governo (10), privado (8) e terceiro
setor (12).

As empresas privadas podem investir na prevenção da geração de
resíduos adotando práticas de gestão adequadas; 2) desenvolver
soluções lucrativas para evitar o desperdício de alimentos; 3)
desenvolver soluções para processar resíduos alimentares de forma a
dar-lhes uma destinação adequada e transformá-los em matérias-
primas para outros processos.

Os governos intervêm para promover a conscientização, conhecimento,
infraestrutura e apoio (políticas, financiamento, etc.) e perda.

O terceiro setor combina o combate à vulnerabilidade social econômica
com a prevenção do desperdício de alimentos.

Por foco: sensibilização, gestão do desperdício alimentar, prevenção do
desperdício alimentar, apoio social ou sistemas alimentares
sustentáveis.

Categorização de Boas Práticas

clique para ver o relatório completo clique para ver o resumo da política

https://www.euzerowaste.com/intellectual-output-3/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=4B7F09CE1AEF9E11%217385&ithint=file%2Cdocx&authkey=%21AFQ2vAFOoGdjet4
https://www.euzerowaste.com/intellectual-output-3/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=4B7F09CE1AEF9E11%217385&ithint=file%2Cdocx&authkey=%21AFQ2vAFOoGdjet4
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Os países de origem das práticas
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Lista de boas práticas



Lições aprendidas e recomendaçõesLições aprendidas e recomendações

plataformas digitais
facilitam a disseminação do
conhecimento, mercados e

ação social

o setor privado é o mais
adepto da prevenção

lucrativa do desperdício de
alimentos

Utilizar o potencial da digitalização para aumentar o
alcance dos empreendimentos e criar inovações sociais
que impactam a sustentabilidade por meio de novos
negócios com foco na prevenção e gestão do
desperdício de alimentos.

Enfatize as habilidades empreendedoras, compartilhe
conhecimento e melhore a qualidade do financiamento e
suporte em negócios e empreendimentos sociais para
promover a prevenção e gestão do desperdício de
alimentos.



Lições aprendidas e recomendaçõesLições aprendidas e recomendações

práticas baseadas em
contexto com uma

abordagem de prevenção de
desperdício de alimentos

apoiam as pessoas

 

As políticas públicas são a
espinha dorsal dos sistemas
alimentares de transição

sustentáveis

Aumentar o compartilhamento de conhecimento e lições
sobre políticas públicas para alcançar transições
alimentares sustentáveis para acelerar a implementação
por meio de prospecção participativa e definição de
metas ambiciosas em linha com a estratégia Food to
Fork da UE e as melhores práticas internacionais
disponíveis.

Compartilhar conhecimento sobre iniciativas e promover
inovações sociais que impactam a sociedade em nível de
base, cuidando das populações mais vulneráveis e
engajando significativamente os cidadãos com
abordagens de consumo sustentável e prevenção do
desperdício de alimentos.


