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Resumo 

Em Portugal estima-se que cerca 17% das partes comestíveis dos alimentos 

produzidos para consumo humano, são perdidos ou desperdiçados, ao longo de toda a 

cadeia alimentar até chegar ao consumidor,  representando 1 milhão de toneladas por 

ano, sendo que a maior parte dos alimentos que vai para o lixo é desperdiçada em casa. 

Esta pesquisa teve o objetivo de avaliar o desperdício alimentar das famílias 

residentes na cidade do Grande Porto, identificando quais os alimentos são mais 

desperdiçados. A metodologia aplicada baseou-se numa abordagem quantitativa, 

através de um inquérito por questionário online, enviado a 8 mil famílias residentes no 

Grande Porto. Aplicou – se técnicas de analise fatorial para  redução de dados, e ajustou 

o modelo de regressão linear multipla para identificar as variáveis que estão 

relacionadas com o desperdício. 

A analise fatorial do desperdicio evidenciou três fatores, desperdício de 

hortofrutícola (var:23,7%; α 0,758), desperdício de alimentos fornecedoes de proteína 

(var: 21,9%; α: 0,793) e desperdicio de alimentos fornecedores de hidratos de carbono 

(var: 17,4%; α: 0,703), sendo que esses grupos de alimentos apresentaram baixa 

frequência de desperdício.  A comida pre confecionada emergiu como um item 

independente, sendo o item individual com maior frequencia. Entretanto referente ao 

consumo de alimento,  87% dos inquiridos afirmaram consumir 5- 6 vezes por semana 

frutas e hortícolas. Pode se também perceber com modelo de regressão ajustado que 

quanto maior o consumo de hortofrutícolas menor é o desperdíco de hortofrutícola. 

Quanto maior a frequência de guardar as sobras, menor o desperdicio de alimentos 

fornecedores de proteína. Quanto maior a frequência de consumo de comida pre 

confecionada menor é o desperdício de alimentos fornecedores de hidratos de carbono. 

E percetível por parte dos inquiridos uma atitude favorável a medidas de 

mitigação do desperdício alimentar, tais como, o reaproveitamento das sobras, o 

planeamento das compras e avaliar as existências na despensa  e no frigorífico, 

demonstrando consideravelmente um comportamento diferente do habitual referente ao 

consumo e desperdício. Não encontramos relações signiicativas entre os dados 

sociodemograficos , o consumo e o desperdício. 

As famílias demonstraram uma perceção para a sensibilização da problemática 

sobre o desperdício alimentar, utilizando de diferentes estratégias para reduzir o 

desperdício. 

 

Palavras-Chave: desperdício alimentar, desperdício nas famílias, sobras, hábitos de 

consumo. 
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Abstract 

 

 In Portugal, it is estimated that about 17% of the edible parts of food produced for human 

consumption, are lost or wasted, along the whole food chain, representing one million 

tons per year. Furthermore, the majority of food that goes to waste is wasted at home. 

This research aimed to assess the food waste of families residing in the city of Porto, 

identifying which foods are the most wasted. The methodology applied to this research 

was a quantitative approach. An online questionnaire survey was sent to 8 thousand 

families that live in the Greater Porto area.  

 The Factorial analysis of waste showed three factors, fruit and vegetable waste 

(var:23,75; α 0.758), waste of protein – providing foods (var: 21,9%; α 0.793) and waste 

of carbohydrate-providing foods (var: 17,4%; α 0.703), and these food groups had a low 

frequency of waste. Pre cooked food has emerged as an independent item, being the 

individual item with highest frequency. Meanwhile, regarding food consumption, 87% of 

respondents said they consume fruits and vegetables 5-6 times a week. It can also be 

seen with an adjusted regression model that the higher the consumption of horticultural 

waste. The greater the frequency of storing leftovers, the less waste of protein-providing 

foods. The higher the frequency of consumption of pre-cooked food, the less waste of 

carbohydrate-providing foods. 

They also perceived a favorable attitude regarding the measures to mitigate food waste, 

such as reusing leftovers, planning food purchasing, drawing up shopping lists and 

evaluating stocks in the pantry and in the fridge, demonstrating a considerable different 

behavior than the usual behavior observed regarding consumption and waste. 

Families demonstrated a great awareness of the problem of food waste using different 

strategies to reduce waste. 

 

Keywords: food waste; household food waste, leftoovers, consumption habits 
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1│Introdução 

 

        A evolução da sociedade conduziu ao desenvolvimento de novos valores e novas 

prioridades. Nos últimos tempos, foi possível observar mudanças nos hábitos 

alimentares a nível mundial, refletindo a complexidade dos modelos de consumo. A 

sociedade de consumo surgiu com a Revolução Industrial caracterizando–se pela 

abundância e variedade de bens e serviços, disponíveis aos consumidores. (BLEL., 

1998; Baumann., 1999)). 

O crescimento da indústria, o aparecimento de novos produtos, a renovação de 

técnicas agrícolas e o desenvolvimento de processos para a conservação dos 

alimentos, são fatores que influenciam o consumo dos indivíduos. Esse fator, traduz-se 

em mudanças de comportamento, incluindo a produção de variadas formas de 

desperdício alimentar. (Parfitt J, Barthel M, & Macnaughton S, 2010). O 

desconhecimento do valor nutricional dos alimentos induz ao mau aproveitamento, 

ocasionando o desperdício de toneladas de recursos alimentares, com elevados custos 

econômicos e ambientais, enquanto existem milhões de pessoas a passar fome em todo 

o mundo (Gondim et al., 2005; Perda., 2012; FAO., 2013) 

 Vários aspetos deste problema estão relacionados com as escolhas e comportamentos 

dos consumidores, não só pelas quantidades que compram ou pelas estratégias de 

conservação que utilizam, mas também, pelos critérios de consumo que orientam as 

suas compras. (Genovese et al., 2015). De acordo com a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), num relatório que elaborou a pedido 

do Instituto Sueco para a Alimentação e Biotecnologia (SIK), cerca de um terço dos 

alimentos produzidos todos os anos no mundo para consumo humano, por volta 1,3 mil 

milhões de toneladas, são perdidos ou desperdiçados. (Gustavsson et al., 2011) 

 É necessário reduzir os atuais níveis de desperdício alimentar, criando estratégias de 

mudança de comportamentos e escolhas alimentares. (Roberts., 2008; EEA., 2005; 

Amorim., 2010) 

Sendo necessário consciencializar a população e formular medidas que visem alterar 

ou amenizar esta realidade. Vencer estes desafios obriga a uma capacidade de 

inovação sem precedentes. 

A forma como atualmente se produz e se consome não é sustentável. A perda e 

o desperdício de alimentos não dizem respeito apenas à segurança alimentar de todos, 

mas, representa a utilização extremamente ineficiente dos recursos naturais do planeta. 

(World Bank., 2012) 
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1.1 │ Crise Alimentar 

Com a crise financeira mundial de 2008, propagou-se uma recessão 

generalizada em todo o mundo, com muitas famílias a enfrentar novas dificuldades 

económicas. Com a política de contenção de despesa pública durante esse período, as 

assimetrias de rendimentos acentuaram-se em muitos países e os rendimentos das 

famílias diminuíram. O risco de pobreza e a privação material aumentaram e afetaram, 

de forma particular, as crianças, os jovens e as suas famílias. Esse aumento da carência 

deu-se à subida dos preços dos alimentos no mercado mundial. Em média os preços 

dos alimentos aumentaram significativamente entre 60 e 80%. (FAO, 2008) 

Conforme dados da ONU, a população de países desenvolvidos, destina 

geralmente cerca de 15% do seu rendimento à alimentação (Charles Godfray, 2013).  

Um relatório publicado pela União Europeia, menciona que durante a crise, em países 

como Portugal, diminuiu o poder económico, ocasionando um aumento generalizado da 

pobreza. (Comissão Europeia, 2012) 

A taxa de risco de pobreza, em 2011, antes de qualquer transferência social foi 

de 45%, que representou um aumento de aproximadamente 4% face a 2008. (INE, 

2012).  Em 2009, 27% das crianças e dos jovens com idade inferior a 16 anos estavam 

privados do consumo de dois ou mais itens de consumo básico, entre os quais a 

ingestão de três refeições diárias, pelo menos uma refeição de carne ou peixe ou a 

ingestão diária de fruta e hortícolas (INE, 2012; Unicef, 2012). No mesmo ano, a taxa 

de privação material das crianças que viviam em agregados familiares onde ambos os 

progenitores estavam desempregados atingiu os 74%. (INE, 2012). Estes dados 

discriminam para a prevalência de anteriores condições de pobreza e, 

concomitantemente, para o aparecimento de novas situações de vulnerabilidade social 

que afetaram, especialmente, as famílias com baixos rendimentos, com filhos e as 

famílias com progenitores em situação de desemprego. De acordo a Food and 

Agriculture Organization (FAO), devido à crise, ocorreu um declínio da renda dos mais 

pobres, o que aumentou o número de pessoas desnutridas no mundo em 11% em 2009. 

Assim, a crise internacional e o aumento dos preços dos alimentos contribuíram para 

agravar a situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar de alguns países. (Belik 

& Correa, 2013) 

   Nas famílias mais carenciadas e nas que com filhos, as despesas com a 

alimentação constituem um peso significativo no orçamento familiar, impedindo o 

acesso a padrões alimentares considerados mais saudáveis, nomeadamente a 

diminuição do consumo excessivo de proteína animal, e encorajam um maior consumo 

de frutas. Os dados divulgados pela Federação Nacional de Bancos Alimentares 
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evidenciam o número crescente de pessoas assistidas por organizações sem fins 

lucrativos. Em  2012 o número de pessoas cresceu para  um aumento de 114%. 

(Belik,Cunha & Costa, 2012). Esta situação evidencia a incapacidade de acesso de 

muitas famílias a uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente para 

satisfazer as suas necessidades diárias. 

A crise económica e financeira em Portugal, teve impactos graves, obrigando os 

portugueses a alterarem seus padrões de consumo, em razão do aumento do 

desempregro, ultrapassando mais de 10%, o que levou ao agravamento dos problemas 

sociais. Os desempregados e trabalhadores precários constituíram novos grupos 

vulneráveis à pobreza, como os idosos e as famílias mais carenciadas do meio rural e 

das periferias das cidades, contribuindo para o agravamento da insegurança alimentar 

e nutricional no país. (Ibep, 2008 -2009; Duarte, 2013). 

 

1.1.1│ Insegurança Alimentar, Nutricional e Pobreza  

A alimentação integra uma dimensão associada aos direitos humanos, 

invocando-se recorrentemente o princípio defendido pela Organização das Nações 

Unidas de que todas as pessoas têm direito a alimentação adequada (ONU, 1976) “Em 

1948 foi assinada a Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH) que consagrou 

internacionalmente a alimentação como um direito humano fundamental.” Concebendo 

a legitimidade de direitos essenciais ao exercício da cidadania, abrangendo os aspetos 

que não se delimitam apenas ao acesso do alimento em si. Pertencendo ao estado a 

promoção e garantia, o direito de não sentir receio de sentir fome”. (Valente., F, 2003; 

Freitas., M, 2007).  

A insegurança alimentar pressupõe que a disponibilidade ou capacidade de 

acesso aos alimentos estejam comprometidos, sendo definidos como uma limitação na 

obtenção de alimentos por falta de dinheiro e outros recursos. Esse fator, é 

consequência de determinados contextos e opõem–se ao conceito de dignidade 

humana. (Ricardo., J, 2003; Shetty., 2006). Ocorre um conjunto de situações que têm a 

sua expressão mais acentuada na incerteza da obtenção de comida, até à sua forma 

mais severa devido à falta de recursos, ocorrendo consequências de natureza física e 

psíquica (Ricardo., J, 2003).  

As consequências de insegurança alimentar podem ser identificadas por várias 

manifestações, como fome, desnutrição, excesso de peso, consumo de produtos 

prejudiciais à saúde e doenças causadas pela má alimentação. (FAO, 2014). A FAO 

reportou no período de 2000 e 2002 que cerca de 852 milhões de pessoas no mundo 
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se encontravam em situações de insegurança alimentar e fome, destas 28 milhões 

encontravam–se economicamente em transição. (Shetty, 2006). O problema da fome e 

da insegurança alimentar aumentou entre o período de 1995 a 2007 em muitos países 

ocidentais. Vários estudos têm referido esta circunstância em países como a Austrália, 

o Canadá, os Estados Unidos, a Nova Zelândia e o Reino Unido, com situações que 

limitam a capacidade de aquisição de alimentos ou limitam as escolhas de alimentos. 

(Shetty 2015; Nord, Andrews & Winicki,  2002) 

Relativamente à situação de pobreza, insegurança alimentar e nutricional nos 

países que tem como língua materna oficial a Língua Portuguesa (Angola, Brasil, Guiné 

Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste) existem no seu conjunto aproximadamente 

28 milhões de desnutridos.  Os grupos mais vulneráveis à insegurança, nestes países 

coincidem com aqueles afetados pela fome: crianças, mulheres, idosos. A pobreza, por 

falta de rendimentos condicionando o acesso aos alimentos e serviços básicos é 

apontada como uma das principais causas de vulnerabilidade. As dificuldades de 

acesso a recursos, como a água, terra e/ou produtos agrícolas das famílias, limitam a 

sua capacidade para superar a situação de pobreza e insegurança ( Pinto.,J, 2011; 

ONU.,2013). Os países mais problemáticos com nível elevado insegurança alimentar 

são Angola (44%), Moçambique (37%), Guiné-Bissau (31%) e Timor Leste (23%). 

Apesar da melhoria socioeconómica em alguns países, todos esses países apresentam 

problemas em matéria de insegurança e pobreza, além de exibirem uma acentuada 

prevalência de desnutrição infantil. (Pinto., J, 2011; ONU., 2013) 

No Brasil, cerca de 20% da população encontra-se abaixo da linha de pobreza e 

13% encontra-se em risco. Verifica-se que o país cumpriu com o objetivo de reduzir para 

metade o número de pessoas que vivem em extrema pobreza (redução de 25.6% em 

1990 para 4,8% em 2008). No período entre 1990 e 2008 a população brasileira cresceu 

de 141,6 para 186,9 milhões, decrescendo a população em extrema pobreza de 36,2 

para 8,9 milhões de pessoas. Diversos programas sociais implementados como fome 

zero, bolsa família contribuíram para este progresso (Pinto., 2011; ONU., 2013). 

Em Portugal, diversos estudos realizados entre o período de 1995 a 2006 

evidenciam que 46% dos indivíduos e 47% dos agregados passaram por períodos de 

pobreza. Entre as famílias pobres, mais de metade (54%) esteve em situação de 

pobreza por um período de três ou mais anos. Uma análise elaborada pelo Instituto 

Nacional de Estatística, revela que pessoas a viver sozinhas, particularmente, os idosos, 

tendem a possuir um maior risco de pobreza (INE,2012). Contudo, as crises alimentares 

com contínuos picos, afetaram fortemente a confiança dos consumidores, 

principalmente dos europeus, nas instituições nacionais e comunitárias, surgindo uma 

preocupação com a segurança alimentar, reconhecida pelas autoridades públicas de 
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diferentes países. Este silencia um esforço por parte dos Estados-membros com a 

adoção de políticas para dar resposta aos grupos mais vulneráveis. (Dias &  Cortez, 

2006) 

Nos últimos anos, diversas iniciativas reafirmaram os seus compromissos na luta 

contra a fome e promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, acordando importantes 

objetivos e planos de ação. ( Pinto., J, 2011; ONU, 2013) 

A segurança alimentar (SA) inclui o acesso a alimentos necessários para uma 

vida ativa e saudável, pressupondo a disponibilidade de alimentos nutricionalmente 

adequados e seguros (Ricardo., J, 2006). A Segurança Alimentar é uma questão de 

Saúde Pública existente desde o aparecimento do Homem na Terra, tendo o conceito 

evoluído com o desenvolvimento da sociedade. Hoje surge como uma preocupação 

alimentar, sendo um requisito fundamental para os consumidores, que deve mobilizar 

todos ao longo da cadeia alimentar. (Novais, 2006). 

Muitos países têm mostrado sinais claros de empenho político para promover a 

Segurança Alimentar, embora em estágios diferenciados. Diversos países 

implementaram políticas nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, especialmente 

os países da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP), estabelecendo o direito à 

alimentação e SAN na Constituição e na Legislação Nacional.  Reconhecendo explícita 

ou diretamente como um direito humano e/ou como um princípio ou diretriz 

constitucional. Análises revelam que dos CPLP, se destaca o Brasil, apresentando um 

reconhecimento explícito do direito à alimentação na Constituição, reconhecido de 

forma direta, enquanto direito social; além de atualmente ser referência em termos de 

política nacional no combate à fome, em virtude do impacto e visibilidade conferidos no 

âmbito do programa - “Fome zero”. 

Nos demais países, a alimentação não é mencionada na Constituição, sendo 

reconhecida de forma implícita, através do reconhecimento de outros direitos 

correlacionados. (ONU, 2013) 

  Segundo a lei orgânica  a segurança alimentar e nutricional abrange a utilização 

dos recursos sustentável, compreendendo as politicas de combate ao desperdício. 

(Costa & Bogus, 2012) Sendo assim,  o desperdício é o fator de insegurança alimentar, 

pois sua pratica é contraria aos sistemas sustentáveis de produção, representando em 

vão gastos dos recursos materiais, ambentais, humanos e financeiros utilizados na sua 

produção. (Baptista et al., 2012; EC, 2010; FAO, 2011, 2013, 2014; Nellemann et al., 

2009; Quested et al., 2013). 

 
1.2│ Desperdício alimentar 

1.2.1 Enquadramento geral e conceito de desperdício alimentar: 
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O desperdício alimentar são as perdas que ocorrem na cadeia produtiva até ao 

consumo, porém muitos autores distinguem “perdas alimentares” de “desperdício 

alimentar”. (Haroun et al., 2011; Oxfam, 2015). Não há um consenso na definição para 

o desperdício alimentar. 

A perda de alimentos é a redução não intencional de alimentos disponíveis para 

o consumo humano que procede de ineficiências na cadeia de produção e 

abastecimento. Ocorre sobretudo na produção, pós-colheita e processamento, quando 

o alimento é perdido ou danificado durante o processamento, armazenamento ou 

transporte. Estas perdas decorrem de métodos inadequados ou pouco eficientes que 

causam perdas ou danos nos processos de manipulação, transformação, 

armazenamento, transporte e embalagem (Gustavsson et al., 2011). 

O desperdício de alimentos refere-se à inutilização intencional de produtos 

alimentares destinadas exclusivamente à alimentação humana e que ocorre na etapa 

final da cadeia alimentar, particularmente pelos retalhistas e consumidores, 

maioritariamente devido ao comportamento dos comerciantes e consumidores (FAO, 

2013), ou seja, é o fenômeno associado à ineficiência do processo de distribuição 

grossista, retalhista e de consumo. O desperdício é determinado pela perda de valor 

comercial do produto disponibilizado, mas não necessariamente de seu valor nutricional. 

Decorre  do excesso de produção, de danos na aparência dos alimentos ou do consumo 

não realizado após a compra. O desperdício é essencialmente um fenómeno que resulta 

da não realização do consumo dos produtos (FAO, 2013). 

O Parlamento Europeu definiu Desperdício Alimentar como “o conjunto dos 

produtos alimentares que são eliminados da cadeia agroalimentar por razões 

econômicas ou estéticas ou devido à proximidade do fim do prazo de consumo, mas, 

que podiam ser perfeitamente edíveis e estão próprios para consumo humano mas que 

se destinam a ser deitados fora (Parlamento Europeu, 2011).  

1.2.2 Analise evolutiva do Desperdício Alimentar 

 

O desperdício alimentar assumiu grandes proporções nas últimas décadas, 

sendo reconhecido como um problema a nível mundial. 

 Entretanto a preocupação da sociedade com o desperdício alimentar começou no 

período da II Guerra Mundial, que desencadeou uma campanha Norte-Americana com 

slogans  “Food is a weapon! Don´t waste it!”. Mas foi no pós-guerra com o crescimento 

económico e com aumento do consumismo, que o desperdício alimentar assumiu 

proporções alarmantes (Baptista et al., 2012). Em países desenvolvidos e em 



   

17 
 

desenvolvimento, as estatísticas indicam que quando o consumo aumenta, aumenta 

igualmente o desperdício (Goulart, 2008) 

De acordo com o relatório divulgado pela FAO (2011) por ano, cerca de um terço 

dos alimentos produzidos para consumo humano é desperdiçada.  

Hodges et al (2011) concluíram que dos 222 milhões de toneladas de alimentos 

produzidos nos Estados Unidos no ano de 2008, 26% (correspondentes a 57,1milhões 

de toneladas) desses alimentos perderam-se nas  fases de distribuição. Segundo Robert 

Otterdijk, a quantidade total de alimentos perdidos no Mundo estima-se em cerca de 1,2 

mil milhões de toneladas, em função do tipo de alimento (FAO, 2011).  

  Grande parte do desperdício de alimentos tem origem na agricultura. Cerca de 

18% do desperdício de alimentos ocorre na cadeia de abastecimento. Na Alemanha o 

desperdício tem origem essencial no sector agrícola (Erikson, 2012). É sabido que 

desde a colheita, transporte e processamento até chegar à mesa do consumidor, muitos 

alimentos passam pelo processo de avaliação e separação dos melhores produtos, e 

nesse processo de seleção nem todos os alimentos descartados são necessariamente 

impróprios para o consumo. (Erikson, 2012) 

A nível do mercado retalhista Europeu o desperdício de alimentos é estimado 

em 4.433.000 toneladas por ano (Comissão Europeia, 2010). De acordo com uma 

avaliação realizada na Alemanha, o retalho contribui com cerca de 3% para o 

desperdício alimentar (Erikson, 2012). Na Suécia este desperdício ronda os 4%. Apesar 

do número limitado de locais de retalho neste país, a quantidade desperdiçada é 

bastante elevada. (Erikson, 2012). Um estudo realizado na Suécia, verificou que 39 mil 

toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano no setor do retalho da Suécia. Os 

dados basearam-se na quantidade de alimentos entregues pelos 

agricultores/produtores por não serem comercializados. O desperdício   de frutas e 

hortícolas frescos, devido à rejeição ou falta de condições para comercialização, 

demonstra que este tipo de alimentos são os mais desperdiçados do setor alimentar, 

contribuindo com cerca de 67% dos resíduos deste setor. (Eriksson, 2012). As frutas e 

hortícolas são os responsáveis pela maior percentagem de desperdício no setor do 

retalho (Gustavsson et al., 2011). Outros países também verificaram que o desperdício 

alimentar no retalho para diferentes grupos de produtos, se situa entre os 0 e os 10% 

valores que se aproximam aos encontrados no estudo realizado na Suécia (Eriksson, 

2012). 

Estima-se que o Brasil possui um desperdício no retalho de aproximadamente 

9% (Fehr et al., 2002;  Eriksson, 2012), e nos Estados Unidos a percentagem de 

desperdício no retalho de frutas frescas e hortícola é de 11-12% e de 9 -10% 
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respetivamente (Buzby et al., 2011). Na Noruega, o desperdício avaliado em lojas com 

setores de alimentos perecíveis foi de 3 % em 2011 (Eriksson, 2012). 

 Estudos realizados no Reino Unido relativo demonstram que 

aproximadamente 1/3 dos 21,7 milhões de toneladas de alimentos comprados são 

desperdiçados (Knight & Davis, 2007), correspondendo a 90Kg de alimentos que são 

colocados no lixo por habitante por ano(The food we waste, 2000). Outro estudo refere 

que o Reino Unido tem um nível de desperdício médio de 71Kg pessoa por ano, 

aproximadamente o mesmo que o da Noruega e o da Escócia (Lundqvist et al., 2010).. 

Nos Estados Unidos cerca de 45 mil milhões de quilos de alimentos, entre 

hortícolas, frutas, leite e produtos pré-confecionados são colocados no lixo, anualmente 

(Goulart, 2008), estima-se que 25 – 50% dos alimentos são desperdiçados (Lundqvist 

et al., 2010). Nos países desenvolvidos, que o sistema de produção e de distribuição é 

mais eficiente, é percetivel que a parcela do desperdício referente aos consumidores é 

tendencialmente superior.  

Em países em desenvolvimento, como é o caso do  Brasil, a maior parte do 

desperdício, ocorre nas primeiras etapas da cadeia alimentar, incluindo as etapas de 

transporte e processamento, somando 50%. Além dessas etapas, as perdas também 

ocorrem nas centrais de abastecimento de todo o país e nos supermercados, 

compreendendo a 30% o total estimado.  

O Brasil desperdiça cerca de 64% de toda a produção anual de alimentos, o que 

se repercute no preço final, na quantidade e na qualidade dos produtos. Dados revelam 

que as perdas em hortícolas correspondem, em média, a 37Kg por habitante por ano. 

Enquanto o consumo desses alimentos não chega a 35Kg no mesmo período, ou seja, 

perde-se mais hortícolas do que se consome (FAO, 2008). A quantidade excessiva de 

alimentos que são descartados no lixo poderia ser aproveitada pela sociedade, se 

houvesse orientações sobre como reutilizar os produtos que são lançados fora, de forma 

a diminuir os prejuízos para o consumo. Diariamente, o Parlamento Europeu manifesta 

preocupações pelo facto de se desperdiçar na UE uma grande quantidade de alimentos 

ainda próprios para consumo. “O desperdício de alimentos representa um problema 

ambiental, ético e com custos económicos e sociais, o que coloca desafios no contexto 

do mercado interno, tanto para as empresas como para os consumidores” (Parlamento 

Europeu, 2012). 
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1.2.3│ Desperdício alimentar em Portugal 

 

 Em Portugal , de acordo ao estudo realizado sobre desperdício alimentar em 

Portugal por PERDA 2012 - Projeto de Estudo e Reflexão sobre o Desperdício 

Alimentar, estimou-se que cerca de 17% das partes comestíveis dos alimentos 

produzidos para consumo humano, são perdidos ou desperdiçados em Portugal, ao 

longo de toda a cadeia alimentar, até chegar ao consumidor, o que representa 1 milhão 

de toneladas por ano. 

 E real que diaramente a nível nacional, são rejeitados alimentos em bom estado 

e consequementemente são desperdiçados recursos utilizados na produção, 

armazenamento, distribuição e consumidor final. Assim os impactos sobre o ambiente 

e as sociedades desfavorecidas são enormes. 

 A grande parte da fatia dos alimentos que são deitados fora é desperdiçada em 

casa, nas famílias sobretudo produtos frescos, (frutas, legumes, peixe, carnes e pão). 

Sendo este desperdício devastador, numa fase que se estima um aumento da 

produção alimentar em 70 % para alimentar os 9 mil milhões de habitantes que existirão 

até 2050 (APA, 2014). 

 

 

 

                   Figura 1: Perdas alimentares anuais ao longo da cadeia de aprovisionamento em Portugal ( Perda, 

2012). 

1.2.4. Desperdício Alimentar nas famílias 
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E constatados em diferentes estudos que em  países desenvolvidos, o 

desperdicio alimentar ocorrem com maior frequencia no consumidor final. Sendo as 

famílias identificadas como atores chaves na geração de resíduos alimentares. 

Um estudo britânico realizado em 2011, pelo WRAP (Waste and Resource Action 

Program), para analisar o desperdício nas famílias,  revela que as famílias inglesas 

deitam fora anualmente alimentos no valor de 745 Euros. A problemática do desperdício 

alimentar passou pela agenda política e social do Reino Unido, após publicação do 

relatório “The Food We Waste” em maio de 2008, que quantificou os tipos de resíduos 

domésticos de alimentos e bebidas neste país 

  Um estudo realizado em 17 famílias da  Republica Tcheca, indicaram que os alimentos 

desperdiçados mais frequentes foram o laticinios, a seguir de vegetais frescos, seguido 

de cereais e de alimentos pre preparados. Já  a carne crua, peixe e doces  não foram 

objetos de desperdício. Sendo que as famílias observadas gera em média 1011,65 g de 

residuos alimentares.( Simunek, 2015) 

 Há no entanto, ainda uma relativa escasez de pesquisas de campo sobre o tema 

do desperdício de alimentos gerados pelo consumidor no contexto de domicilios. São 

utilizadas diferentes metodologias, a qual pode –se chegar a resultados diversos. 

Um estudo realizado na Grécia referente a atitudes e comportamentos das 

famílias em relação a prevenção de resíduos alimentares, indicaram que as pessoas na 

Grécia têm atitudes positivas em relação a prevenção do desperdício de alimentos, a 

maioria dos entrevistados planeja suas compras de alimentos de várias formas e são 

muito cuidados em suas compras de alimentos frescos, porém 40 % não compreendem 

a rotulagem dos alimentos. Os resultados positivos são fortemente influenciados pela 

grave recessão vivida no país, tornando os consumidoes mais conscientes dos seus 

gastos. (Abeliotis, 2014) 

Dados de uma pesquisa coletados por meio de um estudo diário de resíduos 

alimentares correlacionam que fatores que influenciam a quantidade de alimentos 

desperdiçados foram o tamanho do domicílio, o sexo da pessoa responsável 

principalmente pelas compras de supermercados, a frequência de compra de produtos 

alimentícios com desconto. Os principais fatores com os quais não foi detectada 

correlação clara incluíram a idade da pessoa mais velha no domicílio; área, forma e tipo 

de residência; escolaridade e tipo de trabalho de adultos na família; e compras, 

preparação de alimentos e hábitos alimentares. (Koivupuro, 2012) 

Uma pesquisa com 244 romenos mostraram que o desperdício de alimentos dos 

consumidores em casa é impulsionado principalmente por suas rotinas em termos de 

planejamento e compras de alimentos. (Stefan,2013) 
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Em Portugal ainda não existe muitos estudos sobre o desperdício nas famílias. 

Entretanto, o estudo perda aponta para 100 quilos de alimentos para o lixo, por ano e 

por pessoa. Já um estudo realizado com o intuito de caracterizar o tipo de desperdício 

alimentar que com mais representatividade no domicílio, concluiu que relativamente ao 

desperdícios alimentares produzidos nas casas das famílias portuguesas, a maior 

percentagem diz respeito às cascas de frutas( 76%), hortícolas “ talhos” (59,04%). Este 

estudo também  verificou que a  maioria dos inquiridos tem comportamentos e atitudes 

positivas face a reaproveitamento alimentar, realizando nova ementa, reaquecendo ou 

congelando para outra ocasião o que sobra. (Abdulganio, 2013) 

Pequenas alterações de comportamentos e atitudes não só podem reduzir o 

desperdício, assim como o impacto ambiental decorrente da produção dos bens. 

 

1.2.5 Causas do Desperdício Alimentar 

Os motivos para o desperdício alimentar são vários e ocorrem ao longo de toda 

a cadeia agroalimentar. 

Quando economicamente um produto tem pouco potencial para ser consumido, 

o ideal é que nem seja produzido, ou que seja produzido em pequenas quantidades 

para que os gastos económicos associados em caso de desperdício sejam diminutos 

(Eriksson, 2012). Exemplos de produções intensivos, condições impróprias de 

armazenamento e transporte, adoção de prazos de validade demasiado apertados e 

promoções que encorajam os consumidores a comprar em excesso, são algumas das 

causas identificadas que contribuem para o enorme desperdício atual (EUFIC., 2012; 

APA, 2014).  

A perda de alimentos, na maioria das vezes, ocorre por falta de formação dos 

profissionais da agroindústria, dos manipuladores de alimentos e dos consumidores 

(Dias, 2003). Durante este processo ocorre também desperdício devido à falta de 

controlo higio sanitário (Hirayama et al.,2006). 

Existem três fatores que promovem o aumento do desperdício: a urbanização a 

diminuição do setor agrícola; a transição de dieta nos países emergentes; e o aumento 

da globalização do comércio (Baptista et al, 2012).  Agricultores portugueses relatam 

que quase 30% da produção anual não chega a ser comercializada porque apresenta 

defeitos no formato, na cor ou no tamanho, o que potência o desperdício (Diário de 

Notícias, 18/07/2016). Quanto maior a cadeia de abastecimento, maior a distância entre 

o produtor e o consumidor; maior o número de operações; etapas e mecanismos 

envolvidos; e maior a deterioração dos produtos alimentares, nomeadamente por falta 

de infraestruturas ao nível da refrigeração, maior será o desperdício associado (Baptista 

et al., 2012).  
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No processo de produção agrícola as causas principais que apontam para o 

desperdício são as condições climatéricas e as doenças ou pragas que afetam as 

culturas. Existem diferenças significativas entre as técnicas de preparação do solo e do 

próprio cultivo, que podem aumentar as possibilidades de perdas de alimentos. As 

perdas de alimentos podem resultar dos padrões de qualidade exigidos para o consumo 

humano, imposta pela legislação, ou os requisitos estéticos demasiado exigente dos 

produtos agrícolas. (Eufic, 2012) 

Uma investigação britânica realizada em 2009 mostrou que, 25-30% da 

produção de cenouras de um dos maiores fornecedores de um famoso supermercado 

britânico eram rejeitados por razões estéticas. (Stuart, 2009). A UE instituiu padrões 

legais de qualidade dos alimentos para a Europa. Até 2008 existiam padrões estéticos 

para 36 tipos de hortícolas e frutos. Este número são reduzido para 8, no final de 2008. 

Hoje apenas 26 produtos são abrangidos pelos padrões de normalização, sem regras 

específicas para a forma, dimensão e cor. De acordo com a diretiva comunitária têm de 

estar intactos, ser saudáveis, puros e livres de pragas e de cheiro ou gosto estranhos. 

(Diretiva comunitária, EC/1221/2008). Nalguns países da União Europeia onde ainda 

persistem requisitos estéticos , as restrições dos mercados são a principal causa do 

desperdício.  

Na etapa do processamento, os fatores determinantes do desperdício relaciona-

se com falta de cuidado no transporte, manuseamento, calibração e embalamento dos 

alimentos, assim como técnicas pouco eficientes de conservação, refrigeração e 

armazenamento do mesmo (Cooperfrutas, 2014). 

Na fase de distribuição, as principais causas são as encomendas mal planeadas, 

as projeções incorretas quanto à procura, danos causados nos produtos e/ou à 

embalagem durante o transporte e armazenamento; bem como erros das equipes de 

vendas que não respeitam os procedimentos corretos quanto à rotação de stocks entre 

outros (Baptista et al., 2012) 

Na etapa do consumo existe um grande número de causas apontadas para o 

desperdício, muitas delas diretamente relacionadas com a falta de informação e 

sensibilização por parte do consumidor; falta de planeamento das compras e das 

refeições diárias; mau armazenamento e conservação dos alimentos e fim de data de 

validade (Baptista et al., 2012). 

Outro aspeto relevante a considerar associado ao DA, é a dúvida sobre a 

procura, que é estimulada nas promoções, dificultando as previsões, originando um 

sobre – stock na distribuição. As promoções e campanhas de leve “dois, pague um”, 

potenciam o desperdício do lado do consumidor, o qual por vezes termina por comprar 

mais do que necessita. (Baptista et al., 2012).  
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Os prazos de validade também se apresentam como uma das maiores causas 

do desperdício alimentar, por serem responsáveis por dúvidas na utilização dos  

produtos. Duvidas na interpretação dos rótulos dos alimentos a não identificar pelos 

consumidores as designações utilizadas  “consumir até” e o “consumir de preferência 

antes de ...” fim do prazo de validade. (EUFIC, 2012; DECO 2013). 

Em 2012 o Parlamento Europeu sugeriu uma rotulagem para incluir “data limite 

de venda” e “data limite de consumo, uma rotulagem com data dupla, para ajudar os 

armazenistas a evitar a venda de produtos que atinjam o seu fim de validade e para não 

suscitarem dúvidas nos consumidores (Parlamento Europeu, 2012). 

 

 

1.2.6 Implicações do desperdício alimentar:  

 

  De acordo com a FAO (2013) a pegada ecológica associada ao desperdício 

alimentar tem impacto a nível ambiental, dos recursos naturais, com  consequências no 

clima, solo, água e na biodiversidade.  Relativamente ao impacto ambiental associado 

ao DA salienta-se a utilização desmensurada do solo e da água, associado a uma 

emissão direta de gases com efeito estufa na faixa de 17% e de 28% da utilização de 

recursos materiais. (Comissão Europeia, 2010) 

  O impacto ambiental é causado por alterações das propriedades biológicas, 

físicas e química no meio ambiente, causada por diversas formas de matérias 

resultantes da atividade humana provocando consequências irreversíveis, como por 

exemplo, o odor gerado pela putrefação. (Santos, 2008).  Outro impacto causado pelas 

perdas de alimentos é o verificado na água.   Em 2007, a pegada que o Desperdicio 

Alimentar causou na água potável pela produção agrícola de alimentos perdidos, foi de 

250 km³. Na produção de 1,3 mil milhões de toneladas de desperdícios alimentares, 

foram utilizados 250 mil milhões de metros cúbicos de água (FAO,2013). As perdas de 

alimentos têm também fortes impactos no solo.  Sendo que a quantidade de alimentos 

perdidos, é equivalente a 1,4 mil milhões de hectares de terreno agrícola. (FAO,2013). 

Paralelamente existem também consequências económicas associadas ao desperdício 

alimentar. Cerca de 559 mil milhões de euros são perdidos por ano, de acordo com uma 

estimativa deste estudo da FAO (2013). 

Um estudo desenvolvido pelo Waste and Resource Action Plan avaliou que cada 

consumidor britânico, desperdiça entre 295 e 338 euros anualmente (WRAP, 2007). Já 

nos EUA o DA representou 644 dólares (equivalente a 470 euros) per capita no ano de 

2009, sem incluir os custos com a energia utilizada ao nível do consumidor e os custos 

do tratamento dos resíduos (Venkat K., 2011). Estimaram ainda que nos EUA, o valor 
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económico do desperdício de alimentos foi aproximadamente 10% do valor médio da 

sua aquisição (Buzby & Hyman,2012). 

  Além de todas as consequências, constata - se que anualmente são 

desperdiçados milhões de toneladas de alimentos, enquanto um oitavo da população 

mundial passa fome (Bloom., J, 2010; FAO, 2012). A FAO refere a existência de 870 

milhões de pessoas subnutridas (FAO, 2012).   Flutuações no consumo alimentar nos 

países mais ricos afetam a disponibilidade global dos alimentos, ocorrendo um impacto 

significativo nos indivíduos que vivem em situação de pobreza e que necessitam dos 

alimentos para sobreviver (Stuart,  2009) 

  O desperdício alimentar traz consequências nutricionais com impacto, 

particularmente nos grupos mais vulneráveis da população, como idosos, crianças e 

pessoas doentes. (Grieger & Nowson., 2007; Balik & Lee., 2009 Cohen et al., 2013). 

Outro estudo desenvolvido no Reino Unido, baseado na análise do desperdício 

alimentar das famílias, constatou que em termos nutricionais, ocorreram desperdícios 

de aproximadamente 16% do valor energético, 22% de fibra, 18% de hidratos de 

carbono, 17% de proteína e 13% de gordura, o que pode comprometer a satisfação das 

necessidades nutricionais dos indivíduos. Estudos demonstram que em média são 

consumidas 2000kcal, por indivíduo, no entanto, são produzidas 4600kcal/capita/dia. 

(Lundqvist et al 2014) salienta que devido às perdas que ocorrem ao longo da cadeia 

de abastecimento alimentar 2600kcal, são desperdiçadas. Que  seriam suficientes para 

satisfazer as necessidades energéticas médias de outro indivíduo. Assim, uma forma 

de avaliar o quão significativo é o desperdício alimentar nos países mais ricos, é calcular 

o valor nutricional do que é perdido, quantificando o número de pessoas que 

possivelmente poderiam ser alimentadas com esses alimentos (Stuart , 2009; 

Guyomard., et al. 2011). A  redução do desperdício alimentar trará diversos benefícios, 

tanto a nível nutricional, económico, ambiental, social e político. (Lin, Huang & 

Wahlqvist, 2009). 

Em suma, o volume do problema ganhou maior importância na sociedade e 

aumentou a consciência de que é necessário evitar as desigualdades no acesso aos 

bens alimentares e valorizar os alimentos como um recurso precioso e escasso. 

(Resolução do Parlamento Europeu, 2011). De acordo a posição do Parlamento 

Europeu a redução do desperdício alimentar constitui um passo para apoiar o combate 

à fome no mundo e melhorar o estado nutricional da população (Resolução do 

Parlamento Europeu, 2011; FAO, 2012). 

 

1.2.7 Estratégias de redução do desperdício alimentar: 
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Face  ao grande volume de desperdício de alimentos na sociedade, faz–se 

necessário a adoção de medidas para a prática do consumo consciente e 

comportamento mais sustentável  pela população. A nível mundial, o crescente aumento 

da fome e da má nutrição, determina a necessidade por parte do consumidor de 

cooperar para uma utilização sustentável de recursos, através da redução do consumo 

excessivo de bens alimentares, adoção de dietas nutricionalmente equilibradas e de 

redução das perdas e desperdícios ao longo da cadeia alimentar (Badawi, 2009). Como 

menciona Baptista, et.al., (2012) “…o investimento no conhecimento desta temática é a 

primeira condição para uma estratégia eficaz de combate ao desperdício alimentar”. 

Melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento alimentar, é uma alternativa 

que levará à redução do desperdício de alimentos, sendo uma forma de baixar o custo 

dos alimentos e reduzir a insegurança alimentar. (Medeiros, 2005).  Os alimentos que 

não têm relevância comercial poderiam ser utilizados para estabelecer uma saída eficaz 

na resposta ao problema do desperdício e da fome (Silva & Ramos, 2009). Os 

produtores poderiam garantir a qualidade do produto comercializado sem que os 

excedentes não vendáveis arrasassem os preços praticados e sem que os custos de 

inutilização de produtos fora dos padrões de conformidade pudessem apertar as 

margens de lucro. Os consumidores, por sua vez, beneficiariam com a boa qualidade 

do produto e provavelmente com preços mais baixos. O combate ao desperdício de 

alimentos é um dos focos principais da atuação.  

A nível das famílias o desperdício de alimentos pode ser controlado pelo 

planeamento de compra e de preparação de alimentos. O aproveitamento deve ser 

realizado todos os dias, independente da classe económica. (Badawi, 2008). 

 

1.2.8 Projetos de incentivos, desenvolvidos com intuito de combater o DA. 

    

Um dos primeiros projetos reconhecidos com características voltadas para o 

combate ao desperdício, surge como uma iniciativa comunitária em 1967, em Phoenix 

(Estados Unidos), conhecido como “Banco alimentar”. Os Bancos distinguem–se dos 

projetos filantrópicos de distribuição de alimentos, através da utilização de uma estrutura 

logística fundamentada na agilidade, em colaboração voluntária com diferentes 

segmentos da sociedade, para doação de bens e serviços encaminhados para a 

distribuição de alimentos por organizações ou famílias necessitadas. 

As primeiras ações de Banco Alimentar expandiram-se em países 

desenvolvidos, onde a linha gradual do desperdício é equivalente à abundância. São 

basicamente iniciativas públicas não governamentais. Aos governos compete 

basicamente o papel de afiançar um ambiente de doação de dimensão tributária, e de 
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responsabilidade civil. Em diversos países desenvolvidos, em especial, nos Estados 

Unidos, Canadá e vários países da Europa, este programa foi idealizado para reduzir o 

desperdício, impulsionar o voluntariado e favorecer as famílias menos favorecidas, que 

dependem da ajuda de terceiros para a sobrevivência (Belk, 2004). 

Em Portugal as primeiras ações iniciaram-se em Lisboa, no ano de 1992, com 

base nos principios da doação e da partilha, na gratuidade das contribuições e como 

forma de lutar contra o desperdício de produtos alimentares e pela repartição por 

pessoas mais necessitadas, estando estes princípios presentes na origem de todos os 

bancos que se seguiram. Em fevereiro de 1999, foi constituída a Federação Portuguesa 

dos Bancos Alimentares contra a fome, com o intuito de zelar pela missão e coordenar 

os procedimentos e as práticas dos vários bancos em atividade e auxiliar à constituição 

de novos bancos, por forma a criar uma rede de combate ao desperdício.(Belik, 2012) 

O programa “Dose Certa”, criado em 2008 pela LIPOR para combater o DA com 

apoio da Associação Portuguesa de Nutrição propõe - se reduzir os resíduos 

alimentares na área da restauração. Este projeto iniciou-se devido à representatividade 

dos resíduos alimentares nos 8 municípios da Lipor, cerca de 22% da fração 

indiferenciada, sendo estes provenientes, na sua maioria, de uma má gestão na 

confeção, mau armazenamento ou de alimentos fora dos prazos de validade dos 

restaurantes.  Esta iniciativa visa sensibilizar a população para a alteração de hábitos e 

comportamentos alimentares focando aspetos económicos, ambientais, de saúde e de 

segurança. (Lipor, 2012) 

O “Re – food 4 Good” é um movimento aprovado pela Assembleia da República 

pelo regulamento interno e estatuto geral pelo disposto no Decreto – lei nº172-A/2014, 

14 de novembro, considerado um movimento eco humanitário, 100% voluntário 

efetuado para acabar com o desperdício de alimentos e com a fome ao nível local, 

enquanto reforça o lado comunitário (Regulamento Interno, 2015). Foi criado em 2011 

em Lisboa, pelo norte americano, residente em Portugal, Hunter Halder. A intenção do 

movimento é reduzir a fome e o desperdício alimentar, recolhendo diariamente sobras 

de comida em perfeitas condições, que seriam deitados ao lixo, em restaurantes, cafés, 

pastelarias e estabelecimentos similares, e distribui a quem mais necessita, com o 

objetivo de minimizar a fome nos bairros urbanos ( Re - Food , 2016). 

O movimento “Zero Desperdício” foi iniciado em abril de 2012, no âmbito da 

Associação Dari Acordar por António Costa Pereira, visando promover um ciclo de zero 

desperdício. Os  bens alimentares são aproveitados: alimentos cujo prazo de validade 

se aproxima do fim; ou comida que não foi exposta nem esteve em contato com o 

público, fazendo-os chegar a pessoas que deles necessitam. Para a doação ocorre o 
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envolvimento de várias entidades, sem qualquer encargo financeiro.  O selo certifica 

que as refeições são encaminhadas para a mesa de alguém. 

O projeto Fruta Feia, é uma cooperativa de responsabilidade limitada, que 

procura alterar os hábitos de consumo alimentar e criar mercados alternativos, para fruta 

e hortícolas que não tem o aspeto perfeito em termos de cor, formato e calibre que a 

grande distribuição procura e que os consumidores escolhem. O intuito do programa é 

criar uma (rede nacional de vendas e consumo de produtos alimentares com 

imperfeições (Soares et al., 2016). 

O projeto piloto “Embrulha” foi implementado em 2016, pela Lipor e pela Câmara 

Municipal do Porto, direcionado aos restaurantes do município. Este projeto ambicionou 

desenvolver uma solução aceitável e ambientalmente sustentável para reduzir o 

desperdício de alimentos no setor da restauração no município do Porto. Para este 

objetivo foram disponibilizadas embalagens sustentáveis e gratuitas aos restaurantes 

para oferecer aos seus clientes, dando a possibilidade de estes levarem em segurança 

as suas sobras alimentares, com o intuito de minimizar o impacto na produção de 

resíduos alimentares dos restaurantes.  Na fase inicial envolveu 15 restaurantes do 

Município do Porto, permitindo evitar a produção de 30kg de resíduos alimentares e o 

equivalente a 5kg de emissões de CO2 (Lipor, 2017). 

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) tem movido 

esforços para que o desperdício de alimentos reduza significativamente e com isso 

contribua para uma melhoria do ambiente (APED, 2012). Juntamente com a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), ambas alertam os consumidores para adotarem novos 

hábitos que visem atingir as metas do desenvolvimento sustentável  (APED, 2012). Ao 

longo dos anos, as empresas têm adotado medidas que reduzam o desperdício 

alimentar, através de campanhas de sensibilização (APED, 2012). A implementação de 

medidas exige um esforço acrescido em campanhas de sensibilização, comunicação e 

educação que, lançadas periodicamente, acabam por consolidar as boas práticas de 

forma mais eficaz (APA, 2014). 

 

1.3│ Sustentabilidade 

1.3.1 Resíduos Alimentares: Valorização Orgânica 

 

Cada habitante produz em média meia tonelada de lixo doméstico por ano, 

segundo dados da União Europeia (UE).  Num total de 500 milhões de habitantes, essa 

produção equivale a 3 bilhões de toneladas de resíduos por ano, com impactos sobre o 

ambiente e emissão de gases com efeito de estufa. (Comissão Europeia, 2010). Os 

resíduos são destinados ao aterro, causando uma sobrecarga e aumento da produção 
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de metano. (Livro Verde, 2008). Grande parte dos resíduos destinadas ao aterro, 

correspondem a resíduos alimentares domésticos, destacando–se por resíduos 

resultantes da confeção de refeições que não são reutilizados. (Livro Verde, 2008). 

Em Portugal, a produção de resíduos tem aumentado significativamente, cerca 

de 36% dos contentores indiferenciados têm na sua composição restos de comida ou 

produtos fora de prazo, sendo primordial sensibilizar a população para uma modificação 

de comportamentos. Todos os resíduos têm como destino os aterros sanitários ou a 

inceneração, sem qualquer benefício ambiental” (Deco proteste, 2013).  

A Valorização Orgânica é uma estratégia de solução, uma vez que, a maioria 

das emissões de metano decorrem da degradação da matéria orgânica em aterros 

sanitários. A redução da deposição de matéria orgânica em aterro é uma contribuição 

enorme para a diminuição dos gases com efeito estufa. A Valorização Orgânica reduz 

as quantidades a depositar em aterro e permite a obtenção de um corretivo orgânico 

que melhora a capacidade agrícola dos solos e a sua capacidade de sumidouro de 

carbono. (Lipor, 2012). 

Diversos debates políticos defendem que a prevenção de resíduos alimentares 

ganhe maior destaque, na perspetiva do pacote de economia circular (EC 2015). A 

economia circular é sustentada no princípio de “fechar o ciclo de vida” dos produtos. 

Garante diminuir a quantidade de emissões e resíduos indesejáveis; promove as 

relações entre empresas de modo que cada uma delas possa aproveitar os resíduos de 

outra como subproduto no seu processo produtivo. Este formato de economia circular 

auxilia os indivíduos a repensar as práticas económicas da sociedade atual. (Ellen M., 

2013).    A Economia Circular é uma abordagem alternativa ao modelo de produção 

linear focado na sequência de extrair, produzir, usar, dispor constituindo um sistema 

industrial dependente da utilização de combustíveis fósseis (Bakker et al., 2014; Bocken 

et al. 2016). O efeito desenhado cria o mínimo de desperdício ao permitir que seja 

facilmente reutilizados os materiais, com criação de valor, construído com base em 

novas formas de consumo e durabilidade dos bens (Schulte, 2013).  

  De acordo com Stahel (1982), a Economia Circular é um ciclo espiral que diminui 

materiais, fluxos de energia e deterioração ambiental sem delimitar o crescimento 

económico ou progresso técnico e social. Defendendo a existência de quatros ciclos na 

economia: reutilização, reparação, recondicionamento e reciclagem, utilizando produtos 

ou componentes usados como fonte para a criação de novos produtos e fragmentação 

da matéria prima. Este modelo econômico substitui a produção pela suficiência, através 

da reutilização do que é possível reutilizar, reciclagem do que não pode ser reutilizado, 

reparação do que está estragado e remanufaturação do que não pode ser reparado 

(Stahel, 2016). 
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1.3.2 Aproveitamento Integral dos Alimentos: 

 Com o volume de desperdício de alimentos, medidas e cautelas tem sido 

implementadas na perspetiva de redução e adoção de práticas do consumo consciente 

de incentivo à população.  Uma das estratégias consiste no aproveitamento integral de 

alimentos, com a finalidade de aproveitar as partes que normalmente são desprezadas 

(Oliveira et al., 2002). 

  A utilização completa dos alimentos é uma opção capaz de propiciar aos 

consumidores um melhor aporte nutricional, ganhos económicos e uma relação mais 

ecológica entre o homem e o meio ambiente em que vive, uma vez que o aproveitamento 

tem como resultado a redução do lixo (Silva et al., 2005). Muitas frutas concentram o 

máximo de teor antioxidantes nas cascas e sementes, que são parcialmente 

descartadas (Guo et al, 2003). Além disso, nas cascas dos hortícolas e ovos possuem 

grandes concentrações de cálcio. (Lima et al., 2008). Relativamente às fibras podem ser 

encontradas nas cascas de frutas e hortícolas, que geralmente são desprezadas 

(Botelho et al., 2002). 

Ferreira et al 2008 referem que “aproveitar o alimento total é mais do que 

economia, significa utilizar recursos disponíveis sem desperdício, reciclando e 

respeitando a natureza, em prol de uma alimentação com prazer e dignidade.” Monteiro 

(2006) aponta que as fontes de fibras, minerais e vitaminas estão em boa parte nas 

polpas, cascas, talos de frutas e hortícolas. Por meio do aproveitamento das partes 

frequentemente inutilizadas, é possível não só alimentar um maior numero de pessoas, 

mas também diminuir as deficiências nutricionais que possam permanecer, uma vez 

que, boa parte dos alimentos desperdiçados possui um elevado valor nutricional. 

(Badawi, 2009).  

 O aproveitamento integral de hortícolas e frutas na elaboração de novos 

produtos é uma alternativa tecnológica limpa que está ao alcance de todos, podendo 

ser aplicada tanto em ambiente industrial como residencial. Utilizando o alimento de 

forma sustentável, reduzindo a produção de lixo orgânico, e prologando a vida útil do 

alimento, promovendo a segurança alimentar e beneficiando o rendimento familiar (Silva 

& Ramos, 2009).  

  Aproveitar integralmente os alimentos, como prática de saúde, é possível através 

da criação de novas receitas, como por exemplo, sumos, doces, geleias e farinhas 

(Gondim et al., 2005) e pode ser empregado nas populações agrícolas, tendo como 

meta a produção de alimentos saudáveis, seja a nível familiar, educacional ou 

institucional (Teixeira et al., 2001). 
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Embora existam muitos benefícios no aproveitamento alimentar integral, muitos 

consumidores ainda desconhecem o valor nutritivo das partes consideradas como 

"menos nobres" dos alimentos, tais como: as cascas, os talos, as sementes e as folhas. 

(Badawi, 2009). As frutas e hortícolas que não são adequadas para a alimentação, na 

perspetiva de reaproveitamento de resíduos orgânicos, podem receber tratamento 

adequado, como a compostagem (Tenório & Espinosa, 2009). A compostagem é um 

processo, de transformação de diversos resíduos orgânicos em adubo,que são 

adicionados ao solo para melhorar as características físicas, físico químicas e biológicas 

(Oliveira et al., 2005). É um processo aeróbio em que os microrganismos transformam 

as matérias orgânicas, em baixas quantidades de gás metano. (Amlinger et al., 2008). 

  O incentivo à redução do desperdício pelo aproveitamento, depende de políticas 

públicas que estejam ligadas à diminuição da pobreza e da desnutrição (Mahler, 2000). 

Para autores como Oliveira et al (2002) e Prim (2003), o investimento em  educação 

alimentar que promova a consciência de que os resíduos de hortícolas e frutas 

desprezados, são ricos em sais minerais, vitaminas e fibras, contribuirá certamente para 

diminuir o desperdício alimentar, além de ser benéfico para a diminuição da  fome, 

contribuindo para melhorar a economia doméstica, ou seja, aos restos será agregado 

valor económico e social e, assim, diminuirão os resíduos depositados no meio 

ambiente. Desta forma as, opções de aproveitamento alimentar estimulam hábitos 

saudáveis e geram a redução de gastos com a alimentação; apresentam relevância 

quanto a redução do desperdício de alimentos; além de utilizarem os alimentos de forma 

sustentável, reduzindo a produção de lixo orgânico e promovendo a segurança alimentar 

(Damiani et al., 2011; Silva & Ramos, 2009; Valença, Santana & Freitas, 2008). 

  Campanhas e ações de educação alimentar podem ser útil para que as famílias 

compreendam que elas fazem parte do processo para reduzir o desperdício alimentar e 

assim controlar o que se tem no domicilio. Um dos objetivos da ONU até 2030 é 

assegurar padrões de produção e consumo sustentável na sociedade. Desde 2011 o 

Parlamento Europeu, “os Estados-Membros” lançam iniciativas de sensibilização 

relativamente às causas e consequências do desperdício alimentar, às formas de o 

reduzir e à promoção de uma cultura orientada para os princípios da sustentabilidade e 

da solidariedade” (Parlamento europeu, 2011). 

 Levando  em consideração as preocupações inerentes ao Desperdício 

Alimentar no âmbito familiar, este trabalho propõe advertir a sociedade para as questões 

associada ao desperdício alimentar, na tentativa de sensibilizar outras famílias a reduzir 

a dimensão do Desperdício Alimentar.  Neste contexto, deve-se sustentar o tema de 

combate ao desperdício alimentar como prioridade, não só a nível dos órgãos da política 

mundial, como também da sociedade, em geral. 
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2│Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o desperdício alimentar das famílias residentes nos oito municípios  na 

área de influencia da Lipor e apresentar estratégias para a sua redução. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

Foram definidos como objetivos específicos: 

 

 Caracterizar o desperdício alimentar das famílias residentes na região da Lipor; 

 Verificar o comportamento no momento da compra, o tipo de alimentos 

desperdiçados, os destinos dados as sobras nas famílias; 

 Verificar o motivo que leva ao desperdício nas famílias;  
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3│População e Métodos 
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3.1 População 

A população alvo deste estudo foram as famílias residentes nos oitos municípios 

(Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Povoa de Varzim, Valongo, Vila do 

Conde) na área de influência da Lipor. 

 

3.2 Amostra:  

 

 Utilizou-se uma amostragem não probabilística, selecionada por conveniência, 

que apesar de não permitir a inferência populacional, servirá como base para supor 

informações sobre a população.  Para responder aos objetivos propostos, foi utilizado 

um questionário semiestruturado referente aos hábitos de consumo e desperdício 

alimentar, enviado por e-mail para todas as famílias residentes nos oitos municípios 

analisados. Do total dos e-mails enviados obteve-se resposta de 473 famílias.  Os dados 

foram recolhidos durante um período entre janeiro e maio de 2018.  

  A empresa Lipor foi escolhida por se ter disponibilizado e demonstrado interesse 

pela temática do estudo. Numa segunda etapa foi incluído a comunidade acadêmica da 

Universidade do Porto, devido ao número reduzido de respostas obtidas na primeira 

fase do estudo. 

 

3.2.1 A Lipor: 

 

A Lipor foi organizada como Associação de Municípios em 1982. Constitui-se 

como o Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, 

responsável pela gestão, valorização e tratamento dos Resíduos Urbanos produzidos 

por oitos municípios associados (Espinho, Gondomar, Matosinhos, Maia, Porto, Povoa 

de Varzim, Valongo e Vila do Conde). Esta administração trata por ano, cerca de 500 

mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por volta de 1 milhão de habitantes (INE, 

2016). A área de intervenção da Lipor, equivale cerca de 1% do território de Portugal, 

responsável pela produção anual de 11% total de resíduos urbanos, proporcional a uma 

capacidade de 515 kg /hab. ano. 
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A Lipor trabalha diretamente com a comunidade, com o intuito de sensibilizar 

para a redução da produção de resíduos, evitando a sua eliminação na natureza. Uma 

das políticas relevantes da empresa é a promoção da economia circular, caraterizada 

pela aplicação do conceito de ciclo produtivo. Além de potenciar a proteção do ambiente, 

na prevenção de todas as formas de poluição, ativa no sentido de combater as 

alterações climáticas. Este tipo de ideologia oferece a oportunidade de reinventar a 

economia, tornando-a mais competitiva e sustentável.  

  A Lipor desenvolve estratégias de valorização, tratamento e confinamento dos 

resíduos, valorizando os aspetos multimaterial, orgânico e energético, complementada 

por um aterro sanitário para a receção de resíduos que não possuem potencial de 

valorização. Para este efeito, a Lipor tem desenvolvido um conjunto de circuitos 

específicos de recolha de resíduos orgânicos em grandes produtores (restaurantes, 

cantinas, mercados, parques e jardins) que possibilitam a recolha de materiais 

separados e a produção de composto de excelente qualidade. 

 

 

3.2.2 Universidade do Porto: 

 

  A Universidade do Porto foi fundada a 22 de março de 1911, na sequência de 

implantação da República em Portugal, com suas raízes no século XVIII, com 

combinações de experiências formativas em áreas ligadas às Ciências, Artes e 

Medicina.  Possui uma base sólida de aproximadamente 150 anos de evolução. Na sua 

fase inicial, a universidade surgiu estruturada em somente duas faculdades (Ciências e 

Medicina). Na decorrência do século XX constata uma diversificação de saberes e 

escolas. 

   O crescimento da Universidade do Porto foi condicionado durante o Estado 

Novo, regime político autoritário que vigorou entre 1926 e 1974, em Portugal. Após a 

revolução de abril de 1974 a Universidade Porto prossegue no crescimento até os dias 

atuais, com a missão de criação do conhecimento artístico, científico e cultural a 

formação de nível superior fortemente fundamentado na investigação, a valorização 

social e económica do conhecimento e a participação ativa no progresso das 

comunidades em que se insere.  

 

3.3 Instrumento aplicado na investigação 

    3.3.1 Estudo piloto 

Após pesquisas bibliográficas realizadas através  de diferentes técnicas de investigação 

verificou-se que para a recolha de dados e informação que se pretendia obter, a técnica 
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mais viavél foi utilizar o inquérito por questionário para perceber as 

atitudes,compotamentos e opiniões da população em estudo. 

    Durante a pesquisa foi construído a primeira versão do questionário para teste e 

posterior aplicação. Para o teste foi escolhido um grupo de indivíduos de diferentes 

idades, colaboradores da Lipor e profissionais da Faculdade de Ciências da Nutrição e 

Alimentação da Universidade do Porto, de ambos os sexos e de diferentes graus de 

escolaridade, para poder analisar as dificuldades referente ao entendimento das 

questões e avaliar o grau de perceção do questionário. Mediante os comentários dos 

diferentes inquiridos, foi possível efetuar alterações às perguntas do questionário de 

modo a melhorar a sua compreensão, que resultou no questionário online intitulado 

“Avaliação de Hábitos de Consumo”.adaptado a versão online do software “Google 

Formulário”. Evitou –se fazer um questionário longo para não desmotivar os inquiridos 

ou provocar resistência por parte dos mesmos. 

3.3.2 Questionário: 

Numa primeira fase, o questionário foi disponibilizado por e-mail a 8.000 pessoas 

integrantes da Base de Dados da Lipor. A disponibilização foi feita entre 09 e 31 de 

janeiro de 2018. O preenchimento foi solicitado ao membro do agregado familiar, 

responsável pelas refeições familiares. Face ao número muito reduzido de resposta 

obtidas, foi enviado o inquérito à comunidade académica da Universidade do Porto, 

sendo contatados por e-mail dinâmico 35.490 participantes,  o questionário esteve 

disponível entre 10 de abril e 1 de maio de 2018. 

No inicio do questionario foi incorporado um pequeno texto explicativo do objeto 

de estudo de avaliar o desperdício das familias do Grande Porto, para fins de uma tese 

de Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição, garantindo  a confidencialidade do 

dados.  

  O questionário aplicado continha 24 questões, e esteve dividido em 4 grupos. A 

primeira parte constituída por duas questões abertas. A primeira questão relativa à 

perceção do consumidor sobre o desperdício alimentar, enumerando as três ideias 

principais e; a segunda questão refletiu sobre a perceção do consumidor sobre os três 

alimentos que mais associa ao desperdício alimentar.  

  O segundo grupo denominou-se “Compra e Consumo”, composta por 4 questões 

que pretendiam identificar os hábitos de compra e consumo alimentar do agregado 

familiar. Este grupo consiste em 4 (quatro) questões, sendo 1 (uma) de escolha múltipla 

e as 3 três últimas de frequência. Em relação à prática de compra e consumo, abordou–

se o local de obtenção dos produtos, dando destaque ao comércio local, às grandes 

superfícies e à produção própria. No que respeita o  comportamento referente às 
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compras de bens alimentares foi inquirido acerca da frequência de comprar com 

planeamento , por promoções e por conveniência. 

 No âmbito do consumo de alimentos, o inquirido foi questionado sobre a  frequência de 

ingestão de diferentes grupos alimentares, hortofrutícola, alimentos fornecedores de 

hidratos de carbono e alimentos fornecedores de proteínas. Ainda nesta seção inquiriu 

–se sobre a frequência que os inquiridos costuma guardar as sobras de alimentos ( 

laticinios, hortícolas,batata, fruta, pão, massa/arroz, pescado, gorduras, carnes, comida 

pre confecionada, leguminosas, sopa e ovos), utilizando uma escala de 1 a 7 ( nunca a 

sempre que consome). 

O terceiro grupo denominado Hábitos e Comportamentos Alimentares, incluiu 4 

(quatro) questões, com o intuito de avaliar as frequências de comportamento do 

consumidor, relativo às sobras de alimentos confecionados nas residências. Procurando 

saber o fim dado aos produtos desperdiçados, e às sobras de alimentos confecionados 

no ambiente familiar e as razões que levam à ocorrência do desperdício alimentar. 

  O quarto grupo abrangeu 14 questões sobre os dados sociodemográficos, 

formadas por 5 (cinco) questões de escolha única, onde se incluia  perguntas de 

identificação (idade, sexo, rendimento, formação superior, zona de residencia e outros), 

para poder relacionar estas variaveis com as respostas obtidas.  

 

3.4. Análise de dados 

A análise estatística foi realizada através dos métodos descritivos com a 

finalidade de caracterizar o perfil socioeconómico de consumo, compra e desperdício 

alimentar. Para realizar as análises foram utilizados os softwares, SPSS-26.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Utilizou-se gráficos e tabelas apropriados para análise 

de dados em escala tipo Likert.  A análise fatorial foi empregada na tentativa de 

identificar grupo distintos de consumo e desperdício alimentar. Para averiguar se a 

distribuição é normal, utilizou-se o teste estatístico conhecido como Kolmogorov-

Smirnov.  

Para a estrutura Fatorial foi utilizado as seguintes variáveis, Comportamento na 

Compra de alimentos; Consumo de alimentos, Frequência costuma guardar os 

alimentos; Comportamento quando ocorre sobras de alimentos; Frequência de deitar 

fora os seguintes alimentos; Concordância para ocorrer desperdício no agregado 

familiar, agrupando e reduzindo a dimensão das variáveis, simplificando a análise dos 

dados.  Para a análise foi verificada, os outliers, tendo sido identificadas algumas 

observações extremas. Optou-se pela eliminação destes valores residuais, para não 

comprometerem os procedimentos estatísticos realizados, sendo a amostra utilizada N 

= 438. 
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Foram calculados o teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO), que mede a 

adequabilidade da base de dados a técnica de análise fatorial. Os valores foram 

aceitáveis, estão entre 0,5 a 1,0. O Bartelett Test of Spherecity (BTS) foi calculado com 

o objetivo de avaliar se as variáveis utilizadas no estudo são fortemente correlacionadas 

com a população 

O modelo de regressão linear foi aplicado com o objetivo de identificar as 

variáveis que estão relacionadas com o desperdício, ou seja, em que proporção as 

variáveis independentes contribuem para a explicação da variável dependente. 

Analisando o valor de coeficiente de determinação ajustado (R2ajustado).  Para tal foram 

ajustados três modelos (1, 2 e 3) de regressão utilizando o Method Stepwise. Sendo 

esses modelos ajustado ao valor do R2 0,190; 0,196 e 0,228 respetivamente.   

O modelo 1 desperdício de Hortofrutícola, o modelo 2 desperdício de fontes 

proteicas e o modelo 3 desperdício fornecedor de hidratos de carbono. As variáveis 

respostas foram obtidas do resultado análise fatorial. Assim para cada modelo 

avaliamos as varáveis que contribuem para os diferentes grupos de desperdício. 
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4│ Resultados 

 

 

4.1│ Evaluation of determinants of food waste at family households 

from the great Porto area based on self-reported consumption 

practices
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Abstract: (1) Background: Despite food waste occurring along the entire food supply chain, 

significant proportions occur in domestic setting. Large quantities of domestic food waste have 

been attributable to consumer behaviors during buying, cooking, consumption and disposal. The 

main objective of this research was to understand the major determinants of household food 

waste from families in the north of Portugal; (2) Methods: A convenience sample was used, drawn 

from households in the Great Porto Area. Data was collected through a self-reported 

questionnaire that included 24 questions. No relationships were found between socio 

demographic data and food waste, buying behavior and destination of leftovers. The majority of 

the participants reporting a high level of planning of their groceries shopping. Fruits and 

vegetables, presenting the higher frequency of consumption, followed by sources of 

carbohydrates and sources of proteins. The storage of cooked food presented a single factor 

grouping the majority of the individual food leftovers going from fruits and vegetables to sources 

of carbohydrates and proteins; Reported waste frequency of the different food products was 

grouped into three dimensions: waste of vegetables, waste of protein sources and waste of source 

of carbohydrates. Waste of precooked foods emerged as an independent item, being the 

individual item with the highest frequency. (4) Conclusions: The families studied reported a 

positive attitude concerning buying, consumption and wastage, revealing a particular awareness 

of food waste and its social and environmental impact.  

Keywords: household food waste; planning routines; shopping routines; food practices 

 

1. Postmodern society is a consumer society where 'having' becomes more important than 

'being' [1, 2]. Both in rich and poor countries statistics indicate that waste increases together with 

the increase in consumption [3]. The modern society faces a social drama as a result of the 

dimension of food waste that has severe impacts on economy and environment, while millions 

of people are starving all over the world [4]. 

According to FAO approximately one third of the food produced for human consumption 

in the world is lost, with about 1.3 mil millions of tons being lost or wasted [5]. Focusing on the 

European Union (EU), this figure totals 76 kg per person per year, representing approximately 

45% of the total food waste in the entire supply chain, excluding agricultural production [6]. In 

view of this situation, the European Commission has established the target of reducing food 

waste by one-half by 2020 throughout the EU.
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The European Parliament defined food waste as “means all food, defined as: any  substance  

or  product,  whether  processed, partially processed or unprocessed, intended to be, or 

reasonably expected to be ingested by humans, that has become waste” [7]. 

The reasons for food waste are variable, including inefficient storage and transportation 

practices, adoption to very tight expiration dates and promotions that encourage people to buy 

higher quantities [7, 8]. 

Despite food waste occurring along the entire food supply chain, significant proportions 

occur in domestic settings [9]. Household food waste is largely uncontrolled despite numerous 

initiatives implemented to reduce it. Large quantities of domestic food waste have been 

attributable to consumer behaviors during buying, cooking, consumption and disposal [10]. 

In 2015, in a survey developed in Portugal by DECO with 1.725 consumers, high amounts of 

food waste were found. More than 50% of respondents reported to through away food with 

expired dates. The main reasons referred were related to the difficulty to understand labels [11]. 

Food wasting is a very widespread phenomenon, which is also found in families who are 

generally aware of this problem and make resolutions to avoid this kind of behavior. In Portugal, 

limited information is available concerning household food waste.  

The main objective of this research was to better understand the major determinants of 

household food waste from families living in eight municipalities in the north of Portugal, nearby 

Lipor, the Intermunicipalized Waste Management Service. This association manages yearly about 

500 thousand tons of urban residues produced by about 1 million inhabitants [12]. It was also 

intended to characterize the food waste in terms of reasons to waste, more frequent wasted foods 

and buying patterns, and to identify the most common destinations of leftovers. 

2. Materials and Methods  

Sample description 

A convenience sample was used, drawn from households in the area surrounding Lipor, 

corresponding to eight municipalities in the Great Porto Area (Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde) registered in the Lipor’s database, 

including people registered and living nearby and that usually attend courses and activities of 

the organization. Data was exported for verifications during September 2017. Every month new 

members were included. The selected database included 27.830 entries; nevertheless only 10.484 

had an e-mail contact. From those only 8.785 were validated to receive the questionnaire, due to 

incomplete questionnaire filling and limitations arising from the European Regulation on Data 

Protection. Latter the academic community of the University of Porto was also included, to 

enlarge the recruitment base and compensate for lack of participation. 

Data collection 

Data was collected through a self-reported questionnaire. The questionnaire included 24 

questions and was organized into three groups.  

The group “Shopping and consumption” included four questions to identify buying and 

consumption patterns of the household. This group included four questions, each with several 

items: one multiple choice, describing place of purchase; and three frequency questions with 

answers given using 7-point scales, including shopping behaviors (7 items evaluated on an 

anchored scale, with answers ranging from (1) Never to (7) On every purchase), an abbreviated food 

frequency questionnaire (13 items answered on a fully described scale, with answers ranging 

from (1) Never or less then 1x/month to (7) More than once a day) and a food leftovers frequency 

questionnaire (identical set of 13 items evaluated on an anchored scale, with answers ranging 

from (1) Never to (7) On every consumption moment). The second group “Food and food waste 

habits” included four questions to evaluate additional behaviors related to leftovers and 

food waste, including the usual destination of leftovers (5 items evaluated on an anchored scale, 
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with answers ranging from (1) Never to (7) On every consumption moment), a food waste frequency 

questionnaire (identical set of 13 items evaluated on an anchored scale, with answers ranging 

from (1) Never to (7) On every consumption moment) and the reasons for food waste (5 items 

evaluated on an anchored scale, with answers ranging from (1) Totally disagree to (7) Totally agree). 

The 3rd group included sociodemographic data.  

The first draft of the questionnaire was developed and tested in a group of individuals of 

different ages and education levels, working at Lipor and at the Faculty of Food Sciences and 

Nutrition, University of Porto, to evaluate clarity and understanding of the questionnaire. The 

final questionnaire entitled “Evaluation of consumption habits” was applied using the software 

“Google Forms”. 

In the first phase, the link for this questionnaire was sent by email to 8,000 people between 

the 9th and the 31st of January 2018. Questionnaires were addressed to the family member with 

larger responsibility in meals preparation. Due to the low number of answers, it was sent by 

dynamic email to the members of University of Porto academic community, being available 

between the 10th April and the 1st of May, 2018. 

A free and informed consent was obtained from all participants after the study was 

explained, and both anonymity and confidentiality of the data were guaranteed. This study 

respected all the ethical principles, the recommendations of the Helsinki Declaration and WHO. 

Data analysis 

The theoretical distributions of the variables were analyzed using means, deviations, the 

histogram of distribution, and the Shapiro-Wilk’s test.  

Exploratory factor analysis (EFA) was performed over each set of questions. In the EFA, 

valid items were extracted, considering only those with factorial loads above 0.5. EFA was 

performed with varimax rotation. A Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value greater than 0.60 was used 

to verify the adequacy. Consistency of the built factors was measured using Cronbach’s alpha. 

Factors emerging from the food waste frequency data were adjusted using generalized linear 

models (GLM), to determine which variables were associated with the food waste factors. 

Multiple linear models were developed. The independent variables in each model were those 

variables that presented a Pearson correlation coefficient greater than 0.30, and differences in 

Student's t-test. Homoscedasticity and model fit were evaluated by residual analysis and the Chi-

squared test. 

The tests were conducted using the statistical program IBM SPSS Statistics v.24.  

3. Results and discussion 

Most respondents were women (Table 1), what was expected since in Portugal the majority 

of household gatekeepers are still women. A high predominance of respondents between 30 and 

49 years old (38.4%), which represents the most prevalent age group in Portugal according to the 

available data [13]. The majority of respondents have higher education (74.7%), which does not 

represent the reality of Portuguese population, according to National Statistics that accounts that 

in this age group only around 27% of the population has a higher degree level [14].
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Table 1- Socio demographic characterization of the respondents 

Characteristics N % 

Sex   

Female 336 76.7 

Male 102 23.3 

Age group   

18 - 29 years old 160 36.5 

30 - 49 years old 168 38.4 

≥ 50 years old 110 25.1 

Level of education   

Without a higher degree 111 25.3 

With a higher degree 327 74.7 

Level of education of main 

family provider 
  

Without a higher degree 147 33.8 

With a higher degree 288 66.2 

Household per capita income   

< 2018’s MNS 206 50.7 

≥ 2018’s MNS 200 49.3 

Has car   

Yes 338 77.9 

No 96 22.1 

Type of home   

Own 327 75.3 

Rented 93 24.6 

* MNS: Minimum national salary for Portugal  

 

Nevertheless, 50.7% of the families have an average per capita income below the minimum 

national salary for Portugal of 580 Euros. The family income values were used based on the 

national minimum wage for the year 2018. Regarding the type of housing, 75.3% said they had 

their own housing and 77.9% of the respondents had a car (Table 1). 

No relationships were found between socio demographic data of our respondents and food 

waste, buying behavior and destination of leftovers (p>0, 01). In contrary, Baptista et al found a 

relationship between social characteristics and household waste in Portugal: families with 

children waste more food; nevertheless, it was found a tendency for reducing food waste with 

age [15]. Also according to the research developed by Evans 2012 [16] having children is 

associated with larger amounts of waste in total 

In a study on the attitudes of Greek household members regarding food waste generation 

[17], a positive attitude towards food waste prevention was revealed, driven by financial 

necessity and a high degree of misconception of food labelling. It was found that the higher the 

educational level, the better the reported behavior towards food waste prevention, as a 

straightforward outcome of the correct comprehension of food labels. In addition, the semi-urban 

and the middle-income households make better use of the refrigerator and better management of 

leftovers by cooking them, respectively. 

In our study, 82% of households make purchases at large department stores (hypermarkets, 

supermarkets). Only 1% of respondents who usually buy at organic stores, which is in line with 

data from various studies reported, highlighting that food is mainly bought from major 

supermarket chains and that only a small percentage buys from smaller stores [10, 18, 19]. 

    The characterization of buying behaviour was divided in three dimensions but only one of the 

dimensions presented adequate consistency (α > 0, 05), corresponding to “Planning”. The 
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majority of the participants reporting a high level of planning of their groceries shopping (Table 

2). 

Table 2 – Buying behavior of respondents (N = 438) evaluated over a 7-point anchored scale: (1.) 

with answers ranging from 1-Never to 7-On every purchase; (2.)  a fully described scale, with 

answers ranging from 1-Never or less then 1x/month to 7-More than once a day; (3. and 4.) with 

answers ranging from 1-Never to 7-On every consumption moment; (5.) with answers ranging from 

1-Totally disagree to 7-Totally agree. 

1. 

 

Behavior at buying occasions (explained variance, 

Cronbach’s alpha ()), KMO = 0.608 

Mean ± 

SD 

Loadings 

 Factor 1 - Planning (var: 28.3%; α: 0.746) 5.5 ± 1.1  

 Buying with shopping list 5.2 ± 1.6 0.898 

 Buying without shopping list (reversed scale) 6.0 ± 1.1 0.874 

 Evaluate of existences at refrigerator and pantry before 

shopping  

5.4 ± 1.5 0.623 

 Factor 2 - Promotions (var: 17.7%; α: 0.224) 4.1 ± 1.2  

 Preference for a specific product or brand 4.3 ± 1.5 0.749 

 Purchases based on vouchers and promotions 3.9 ± 1.7 0.635 

 Factor 3 - Convenience (var: 17.6%; α: 0.389) 2.3 ± 1.0  

 Purchase of take-away meals 2.4 ± 1.3 0.862 

 Get trendy foods and meals 2.1 ± 1.2 0.647 

2. Food buying frequency (explained variance, alpha de 

Cronbach (α)), KMO = 0.713. 

Mean ± 

SD 

Loadings 

 Factor 1 – Fruits and vegetables (var: 21.3%; α: 0.714 ;) 5.4 ± 1.0  

 Vegetables and salads 5.7 ± 1.4 0.787 

 Pulses (dried and fresh) 4.6 ± 1.5 0.715 

 Fruits 6.2 ± 1.2 0.691 

 Soup 5.3 ± 1.6 0.661 

 Factor 2 – Carbohydrate suppliers (var: 19.6%; α = 0.657) 5.1 ± 1.0  

 Rice/ pasta 5.3 ± 1.3 0.809 

 Potatoes 4.4 ± 1.4 0.755 

 Bread 5.7 ± 1.4 0.648 

 Factor 3 – Sources of proteins (var: 14.6%; α:0.548) 4.6 ± 0.9  

 Eggs 3.9 ± 1.1 0.655 

 Seafood (fish and shellfish) 4.1 ± 1.2 0.651 

 Meat (poultry, pork and beef) 4.8 ± 1.5 0.616 

 Dairy products (milk, yogurt and cheese) 5.6 ± 1.7 0.516 

 Precooked food 2.1 ± 1.0  

3. Frequency of storage of cooked food (explained variance, 

alpha de Cronbach (α)), KMO =0.915 

Mean ± 

SD 

Loadings 

 Factor 1 – Keep leftovers (var: 55.9 %; α: 0.915) 5.5 ± 1.4  

 Pasta/ Rice 5.9 ± 1.5 0.807 

 Bread 6.0 ± 1.6 0.793 

 Pulses (dried and fresh) 5.5 ± 1.9 0.780 

 Seafood (fish and shellfish) 5.2 ± 2.0 0.773 

 Meat (poultry, pork and beef) 5.7 ± 1.8 0.765 

 Soup 6.2 ± 1.4 0.740 

 Fruit 5.4 ± 1.2 0.740 

 Potatoes 5.0 ± 2.1 0.739 

 Vegetables and salads 5.2 ± 2.1 0.737 

 Eggs 4.6 ± 2.4 0.675 
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 Dairy products (milk, yogurt and cheese) 5.4 ± 2.2 0.663 

 Precooked food 3.3 ± 2.4  

4. Behavior concerning leftovers usage (explained variance, 

alpha de Cronbach (α)), KMO = 0.624 

Mean ± 

SD 

Loadings 

 Factor 1 – Use of leftovers (var 54.6%; α = 0.576) 4.9 ± 1.2  

 To prepare new culinary items 4.7 ± 1.6 0.783 

 Freeze for another occasion 4.4 ± 1.8 0.736 

 Eat on the next day 5.7 ± 1.2 0.699 

 Through away 2.2 ± 1.2  

 Animal feed 2.6 ± 2.0  

5. Factors related with food waste (explained variance, alpha de 

Cronbach (α)), KMO = 0.792 

Mean ± 

SD 

Loadings 

 Factor 1 – No purchasing planning (var: 41.7%; α: 0.792) 2.3 ± 1.4  

 Excess purchase due to promotion 2.1 ±1.6 0.882 

 No shopping list 2.1 ± 1.6 0.875 

 No control of stored items at home 2.7 ± 1.9 0.659 

 Factor 2 – No planning during cooking (var: 30. 9%; α: 0.546) 3.5 ± 1.7  

 Excess food is made for meal 3.7 ± 2.2 0.850 

 Foods with short shelf-life 3.2 ± 1.9 0.727 

 

Careful planning of grocery shopping is reported, by several others, as an effective strategy 

to prevent over purchasing, and ultimately food waste [10, 18, 20]. Planning includes using a 

shopping list, perform meal planning, check refrigerator and store room before shopping. 

Consumption patterns - consumed foods were grouped into three patterns: fruits and 

vegetables, sources of carbohydrates and sources of proteins. The first presenting the higher 

frequency of consumption, followed by sources of carbohydrates and sources of proteins. 

Additionally, participants have reported low frequency of consumption of precooked food. 

The storage of cooked food presented a single factor grouping the majority of the individual 

food leftovers going from fruits and vegetables to sources of carbohydrates and proteins. 

In general, participants presented a high level of leftover storage with exception of 

precooked food. The observed behaviour of storage leftovers is in agreement with data published 

by Schanes et al 2018, which reported a stronger motivation to reduce food waste, rather due to 

environmental or social concerns, pointing as well as financial concerns [21]. On the other hand, 

the behaviour regarding precooked food that may indicate a higher level of confidence of 

consumers on home cooked items compared to out of home prepared food. Households 

frequently have difficulties in assessing the durability of leftovers and tend to be concerned about 

their safety. Concerns about foodborne illnesses associated to the desire to eat fresh foods are 

decisive reasons for wasting foods [22-24]. 

As already reported by others, health concerns are usually associated with the increase of 

the amount of waste of high perishable food, such as meat, fish and dairy products, due to the 

knowledge of the increased risks and consequences of consumption of such products if spoiled 

[25]. 

Generally, there was a high frequency of use of leftovers, particularly to be eaten on the 

following day – in line with the high frequency of use of take from home meals, mainly for 

lunchtime (DGS, 2020) [26], with very low frequency of disposal of leftovers and use for pet feed. 

In this study, pet ownership was not evaluated, so it was not possible to cross this data.

 

  On the contrary, some authors reported that eating leftovers is not well accepted due to aversion  

to reheating leftovers as they are considered less nutritious and less fresh and also because it is 

found boring eating the same food twice [27, 28]. Major perceived reasons for food waste were 

divided into two main factors, related to the lack of planning during purchase and the lack of 
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planning during cooking, with both presenting a low frequency. Particularly, the lack of purchase 

planning, which is in accordance with the data from the buying behaviour. Eighty percent of the 

respondents justify the occurrence of leftovers with a consumption lower than expected while 

48% reported cooking higher quantities than necessary, with 36% of the participants indicating 

both reasons. It is noteworthy that less than 20% associated leftovers with the short shelf life of 

some items and even less due to low sensory appeal of the meals (Table 3). 

 

Table 3: Most frequent reasons for leftovers at households 

Most frequent reasons N %  

Consumption lower than expected * 350 79.9 

Over-cooking * 212 48.4 

Short shelf life 86 19.6 

Meals low acceptability 58 13.2 

Other 44 10.0 

*159 (36%) indicated two reasons. 

According to several studies, consumers show difficulties while estimating portion sizes for 

the family meal, resulting in overcooking and promoting leftovers that frequently are spoiled and 

wasted [20]. On the other side, families also reported difficulty to predict children appetite and 

number of family members eating at home, resulting in leftovers of non-consumed food [21, 29]. 

The most frequently cited reason for throwing the food away, reported by Simunek et al 

(2015) in Central Europe, were similar to our findings, nevertheless in a different order. The first 

reason was that the food was spoilt, followed by food being past the expiration date, an excessive 

amount of food purchased and unpalatable food and “other reasons” in the lower rank [30].  

According to the research of Abeliots et al (2015), better cooking skills are associated with 

better handling of leftovers, improving food waste prevention; the increased awareness about 

food waste is also a strong motivational factor for food waste reduction [31].  

 

Reported waste frequency of the different food products was grouped into three dimensions: 

waste of vegetables, waste of protein sources and waste of source of carbohydrates. Waste of 

precooked foods emerged as an independent item, being the individual item with the highest 

frequenc.

Table 4: Analyze of frequency of type of wasted food. (N = 438) 

5. Factors related with type of food waste (explained variance, 

alpha de Cronbach (α)), KMO = 0.885 

Mean ± 

SD 

Loadings 

 Factor 1- Waste of vegetables (var: 23,7%; α: 0,758)   

 Vegetables  2.4 ± 1.5   0.764 

 Dried and Fresh Pulses 1.7 ± 1.1 0,665 

 Fruit 2.1 ± 1.1  0.640 

 Soup 1.8 ± 1.0 0.601 

 Factor 2 – Waste of protein sources (var: 21,9%; α: 0,793)   

 Dairy products 1.9 ± 1.1  0.751 

 Fish 1.8 ± 1.1  0.714 

 Eggs 1.6 ± 1.1  0.689 

 Meat 1.7 ± 1.0  0.551 

 Factor 3 – Waste of source of carbohydrates (var: 17,4%; α: 0,703)   

 Potato 2.0 ± 1.1  0.810 

 Bread 2.0 ±1.2  0.628 

 Pasta 2.0 ± 1.2 0.510 

 Pre cooked food 2.5 ± 1.9  
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Differences in waste of food categories, has been attributed by others to the awareness of 

consumers concerning the higher environmental impact of producing meat and fish compared to 

other food categories, as well as to the higher cost of these.  

Simunek et al (2015) in a research develop in Central Europe [30] found that the food 

category most likely to be discarded was milk and dairy products, followed by fresh vegetables 

and mushrooms, then bread and cereals, unconsumed pre-processed foods, fruits and nuts, 

smoked meat, and finally food scraps from the plate. Contrarily, raw meat, fish, canned food and 

“other” foods (such as sweets and snacks) did not appear in the food waste for any of the 

respondents.  

From the models in table 5, wastage of vegetable products is mainly due to the lack of 

planning during purchase and buying by convenience, while inversely correlated to the 

consumption of vegetables and precooked meals.  

Waste of source of proteins is directly related to lack of cooking planning, purchase by 

convenience and pet feeding, while inversely correlated to the use of leftovers. 

Waste of carbohydrate sources is related to lack of cooking planning and purchase by 

convenience, and indirectly correlated to the consumption of precooked meals. 

According to the research by Visschers et al (2016), families with children waste more food 

in total, namely fruits and vegetables, bakery products and starches. Protein sources, ready to eat 

products and dairy products seem to be the exception, probably due to consumers’ appreciation 

of those products or to the perceived related price and the intention not to discard them [25].  

On overall terms the models identifying the major determinants of food waste for the 

different food groups are somehow low but significant and in line with previous studies. 

 

Table 5 – Multiple linear models describing behavior of respondents concerning food waste of 

different groups of foods, based on different determinants of food wast

 

Model 

1 

Waste of vegetables and food habits and behavior 

R2adj = 0.190 

Coefficient  SD p-

value 

 Through away 0.193  0.034 0.000 

 Lack of buying planning 0.084  0.027 0.002 

 Consumption of vegetables -0.124  0.038 0.001 

 Purchase by convenience 0.139  0.041 0.001 

 Precooked meal -0.038  0.017 0.023 

Model 

2 

Waste of protein sources and food habits and 

behavior 

R2adj = 0.196 

Coefficient  SD p-

value 

 Throw away 0.185  0.033 0.000 

 Lack of cooking planning 0.070  0.022 0.002 

 Keep leftovers -0.070  0.027 0.010 

 Purchase by convenience 0.097  0.038 0.011 

 Animal feeding 0.038  0.019 0.042 

Model 

3 

Waste of carbohydrate sources and food habits 

and behavior R2adj = 0,228 

Coefficient  SD p-

value 

 Through away 0.273  0.035 0.000 

 Lack of cooking planning 0.085  0.024 0.000 

 Precooked meal -0.036  0.017 0.032 

 Purchase by convenience 0.088  0.041 0.034 
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There is a large number of behaviors that can have a positive impact on food waste 

generation and, consequently, to prevent food waste [32]. Such behaviors include meal planning, 

cupboard and refrigerator checking, shopping list making, adequate storage of food items, use of 

food leftovers, adjust cooking amounts of food and attention to expiration date labels [33]. 

It was found that respondents that do not plan purchases and that buy convenient foods 

waste more food. On the other hand, keeping precooked food and the consumption of vegetables 

is inversely associated to the amount of food waste (Table 5). 

The variables that contribute more to waste of protein source are lack of cooking planning, 

convenience purchase, throwing foods away and feed pets. The higher the amount of leftovers 

storage the lower waste of protein sources. 

Carbohydrate sources are less wasted when the amount of precooked food increases. The 

variables through away food, lack of cooking plan, and purchase by convenience contribute to 

more waste of the carbohydrates sources. 

The knowledge of both ‘expiration date’ or ‘best used before’ food labels should be improved 

among families. In addition, the cooking skills of consumers should also be improved, since it 

will enable a reduction of food waste through better handling of leftovers. 

Most commonly strategies for reducing food waste include adjust amounts of food bought 

to the size of household, better planning of food consumption with respect to the expiration date, 

and choosing high-quality foods with longer expiration dates bought from small retailers.  

4. Conclusions 

The sample of families studied reported a positive attitude concerning buying, consumption 

and wastage, revealing a particular awareness of food waste and its social and environmental 

impact. These families have a privileged access to information as they live nearby Lipor and 

having several activities in these areas such as training courses, leaflets, cooking classes, easy 

access to recycling and reusing facilities and study visits. At the same time, this is the main 

limitation of this study impairing results generalization, as there is some of a sample bias.
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5│ Conclusão: 
As famílias participantes caracterizam–se por valorizar as experiências de 

compra e consumo evitando a compra por impulso. 

Este novo modelo de consumidor está disposto a evitar consumos e 

comportamentos desnecessário e que, cada vez mais, as famílias estão mais 

posicionadas referentes aos critérios mencionados. 

Os resultados obtidos demonstram também que as famílias nunca têm a 

frequência de deitar fora os diferentes grupos de alimentos, hortofrutícola, alimentos 

fornecedores de hidratos de carbono e alimentos fornecedores de proteínas que 

utilizam. As compras de alimentos são feitas  de forma planeada e as sobras são 

utilizadas em outras preparações. O que parece indicar que estas famílias estão cada 

vez mais conscientes do impacto social e ambiental que geram as suas escolhas. 

   Essas famílias têm crescente acesso à informação, em relação aos produtos ao 

longo da cadeia de valor, ao impacto que o desperdício tem na sociedade e no planeta. 

Empresas como a Lipor tem trabalhado mecanismo de como resolver os problemas 

ambientais, abordando práticas em seus cursos, de reaproveitar, redirecionar, criar e 

valorizar hábitos sustentáveis. Uma instituição que assume a sua responsabilidade 

social, segue uma política para aumentar a consciência da sociedade 

Vale ressaltar que neste estudo os dados sociodemográfico, não mostraram 

correlação com o desperdício, nem com relação aos hábitos e comportamentos. 

  Esta tese demonstra que é possível ter hábitos e comportamentos de combate 

ao desperdício, através de um conjunto de práticas tradicionais sustentáveis associadas 

a um baixo impacte ambiental, económico e social, como ingerir frutas e legumes 

frescos, sazonais e pouco processados, reaproveitar o que sobra. 

Limitações do estudo e implicações futuras  

 A principal limitação deste estudo é o enviesamento da amostra relativamente, 

ao contato prévio com a problemática do desperdício, através de participação em 

diferentes cursos. Importa ainda referir que com o fato de existirem poucos estudos 

relacionados a desperdício nas famílias, dificulta a comparação dos métodos da 

pesquisa. 

Os resultados do presente estudo mostram-se potencialmente promissores a 

utilização de campanhas de sensibilização para a redução do desperdício alimentar. 

Sendo urgente mais medidas reconstrutivas, pois estamos a esgotar os recursos do 

planeta. A produção e o consumo excessivo de alimentos são considerados atividades 

altamente poluentes do planeta. 
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