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DEBATE 

Está na mesa outra vez!  

- Sobrou almoço!  

- Não gosto! Não quero! Põe no lixo!  

Muitas vezes não são só as cascas dos alimentos que vão parar ao lixo. Muitas vezes, depois da 

refeição, o que sobra vai para o caixote. Por acaso sabias que a partir de sobras alimentares da 

refeição do dia anterior, podes criar pratos deliciosos e nutritivos? 

Comemos muito, comemos mal e desperdiçamos muita comida. Surpreendido? 

Para. Pensa bem… cerca de 870 milhões de pessoas não têm o que comer no planeta, quando 

mundialmente se desperdiça, por ano, 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos.  

Segundo o Projeto de Estudo e Reflexão sobre Desperdício Alimentar (PERDA), nas casas 

portuguesas há um desperdício de cerca de 324 mil toneladas de alimentos, devido 

essencialmente ao comportamento dos consumidores. Estes não dão devida atenção ao 

planeamento das suas compras, ora comprando em excesso ora não tendo em consideração o 

cumprimento das datas de validade dos produtos. 

Sabias, ainda, que um terço dos problemas ambientais está relacionado com a produção e 

consumo de alimentos! Sabias? 

Pois é, os alimentos, para serem produzidos, necessitam do consumo de água e de outros 

recursos naturais, e ao longo do processo de produção e distribuição, são emitidos mais de 3 

mil milhões de toneladas de gases com efeito estufa para a atmosfera, com consequências 

para o clima. Fazes ideia de quantos litros de água são necessários para produzir 100 gramas 

de chocolate? 2400 Litros. E um quilo de café torrado? 21 000 Litros.  

As famílias, através de medidas simples, ao adotarem práticas de reutilização e reciclagem dos 

produtos, podem contribuir para a redução do desperdício alimentar, a sustentabilidade 

alimentar e, ainda, melhorar o seu orçamento familiar! 

- Hoje o jantar é “redon”1! Está na mesa outra vez! 

 

Discute: 

E tu, o que podes fazer para evitar o desperdício de alimentos?  

Como deves planear as compras para evitar desperdícios? Que cuidados deves ter na compra de 

produtos perecíveis?  

Que cuidados deves ter com o armazenamento da comida no frigorífico?  

 

Nota: Para auxiliar o debate, podem consultar o Guia Combate ao desperdício alimentar 

(http://www.decojovem.pt/biblioteca/combateaodesperdicioalimentar/)  
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