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Fact Sheet #11 

Implicações ambientais e nutricionais do 

desperdício alimentar 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável da população, ou seja, capaz de satisfazer 

de igual forma as necessidades das gerações atuais e futuras, é cada vez maior1. Um dos 

componentes é a sustentabilidade ambiental, assim, desde 1974, celebra-se o Dia Mundial do 

Ambiente a 5 de junho, de forma a promovê-la2.  

Fornecer uma alimentação sustentável é um desafio para a indústria alimentar3, ou seja, 

protetora do ambiente, culturalmente aceitável, economicamente acessível e nutricionalmente 

suficiente para a população atual e futura1. O crescimento populacional contribui para o 

aumento do impacto ambiental do sistema alimentar, devido ao uso massivo de recursos e à 

libertação de gases efeito estufa e resíduos no ambiente, assim uma das suas preocupações é a 

redução do desperdício de alimentos3,4. Anualmente, um terço dos alimentos produzidos no 

mundo é desperdiçado3, quantidade suficiente para alimentar 2 biliões de pessoas5, o que 

representa o desperdício de recursos e consequente impacto ambiental desnecessário4,6. 

A modernização do sistema alimentar e crescimento económico manifestaram-se pela 

prevalência da dieta ocidental, bem como, pela mudança da quantidade e qualidade de 

alimentos desperdiçados, com impacto na saúde e no meio ambiente5. Verificou-se um aumento 

do consumo de alimentos processados e importados e das porções de alimentos comprados, 

traduzindo-se no maior uso de recursos, produção de poluição e desperdício alimentar5,7. 

Paralelamente, ocorreu o aumento da ingestão de alimentos ricos em sal, gordura e açúcar e a 

diminuição do consumo de frutas e legumes5, contribuindo para o aumento da prevalência de 

doenças crónicas não transmissíveis, como a obesidade8.  

Dietas mais saudáveis, de base vegetal e consumo moderado de lácteos e peixe, estão 

associadas a menor impacto ambiental, porém, apresentam uma taxa de desperdício 2 vezes 

maior5,9, significando desperdício de nutrientes com efeitos benéficos na saúde6,9. 

O desperdício alimentar é principalmente causado pelo comportamento do consumidor6,10. 

Refeições não planeadas, compras alimentares e preparação excessivas, conservação 

inadequada e descarte do excedente, contribuem para o desperdício alimentar7. 
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Deste modo, investir na literacia alimentar do consumidor é uma prioridade para combater o 

desperdício alimentar9,10, reduzindo o impacto ambiental do sistema alimentar e melhorando o 

estado nutricional da população8. Os governos, sistemas de saúde e indústria alimentar devem 

fornecer orientações e incentivar dietas sustentáveis1. As escolas também desempenham um 

papel crucial na promoção de hábitos alimentares sustentáveis, através do fornecimento de 

refeições equilibradas e consciencialização para reduzir desperdício alimentar10,11. Os 

nutricionistas são fulcrais neste âmbito pelo papel ativo na alteração de comportamentos 

através da educação alimentar6,9. 

Neste sentido, um dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 é a “Produção e 

Consumo Sustentável”, reduzindo em 50% o desperdício alimentar e garantindo que toda a 

população está consciencializada sobre estilos de vida sustentáveis12. Paralelamente, em 

Portugal, é realizada promoção da redução de desperdício alimentar, de forma interdisciplinar, 

através da Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar13.  
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Aviso Legal 
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