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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Como evitar o desperdício de alimentos: estratégias para melhorar a eficiência da cadeia 
alimentar na UE
(2011/xxxx(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 191.º e 192.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, referentes à preservação, protecção e melhoria da qualidade da saúde das 
pessoas e do ambiente,

– Tendo em conta a Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de 
Novembro de 2008 relativa aos resíduos e que revoga certas directivas1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de Julho de 2010, sobre o Livro Verde da Comissão 
sobre a gestão dos bio-resíduos na União Europeia2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de Setembro de 2010, sobre rendimentos justos para 
os agricultores: melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de Janeiro de 2011, sobre o reconhecimento da 
agricultura como um sector estratégico no contexto da segurança alimentar4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de Junho de 2011, sobre a PAC no horizonte 2020: 
responder aos desafios do futuro em matéria de alimentação, recursos naturais e 
territoriais5,

– Tendo em conta o estudo preparatório sobre resíduos alimentares na UE 27, da DG 
Ambiente da Comissão Europeia (2010), 

– Tendo em conta o estudo da FAO sobre perdas alimentares globais e desperdício 
alimentar, de 2011,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que uma quantidade cada vez maior de alimentos saudáveis e em condições 
comestíveis – segundo algumas estimativas, até 50% – se perde anualmente na Europa ao 
longo de todos os elos da cadeia agro-alimentar, transformando-se em desperdícios,

B. Considerando que um estudo publicado pela Comissão estima a produção anual de 
resíduos alimentares nos 27 Estados-Membros em cerca de 89 milhões de toneladas, isto é, 

                                               
1 JO L 312 de 23.11.2008, p. 3.
2 Textos aprovados, P7_TA(2010)0264
3 Textos aprovados; P7_TA(2010)0302
4 Textos aprovados; P7_TA(2011)0006
5 Textos aprovados, P7_TA(2011)0000 (relatório A7-0202/2011)
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179 kg per capita, com grandes variações entre os países e os diversos sectores, sem 
sequer mencionar os desperdícios a nível da produção agrícola, 

C. Considerando que na União Europeia vivem ainda 79 milhões de pessoas abaixo do limiar 
de pobreza, o que significa que mais de 15% dos cidadãos têm um rendimento inferior a 
60% do rendimento médio do país de residência e que, de entre estes, 16 milhões recebem 
ajuda alimentar através de instituições de beneficência,

D. Considerando que, segundo os dados alarmantes divulgados pela FAO, existem 
actualmente 925 milhões de pessoas no mundo em risco de subnutrição, e que estes dados 
tornam cada vez menos realizáveis os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 
nomeadamente no que se refere à redução para metade da pobreza e da fome até 2015, 

E. Considerando que, segundo o estudo da FAO, o aumento previsto de 7 para 9 mil milhões 
da população mundial irá exigir um aumento de 70% do aprovisionamento alimentar até 
2050,

F. Considerando que a redução do desperdício alimentar constitui um passo tão importante 
quanto preliminar para combater e reduzir a fome no mundo, fazer face ao aumento da 
procura estimado pela FAO e melhorar o nível nutricional da população,

G. Considerando que o desperdício alimentar tem consequências não apenas éticas, mas 
também económicas, ambientais, sociais, nutricionais e sanitárias,

H. Considerando que o apoio dado aos países em desenvolvimento para melhorar a eficiência 
das suas cadeias alimentares pode não só beneficiar directamente as economias locais e o 
crescimento sustentável destes territórios, mas também, de forma indirecta, melhorar o 
equilíbrio mundial do comércio dos produtos agrícolas e a redistribuição dos recursos 
naturais,

I. Considerando que um número crescente de Estados-Membros está a lançar iniciativas de 
sensibilização da opinião pública relativamente às causas e consequências do desperdício 
alimentar, às formas para o reduzir e à promoção de uma cultura científica e civil
orientada para os princípios da sustentabilidade e da solidariedade,

J. Considerando que a responsabilidade primária em termos de segurança dos alimentos cabe 
aos elementos da cadeia agro-alimentar, 

1. Considera que a segurança alimentar é um direito fundamental da humanidade, que se 
realiza através da disponibilidade, acessibilidade, utilização e estabilidade temporal de 
uma alimentação saudável, adequada e nutritiva;

2. Solicita ao Conselho, à Comissão e aos Estados-Membros que encorajem estratégias 
destinadas a melhorar a eficiência da cadeia agro-alimentar e resolvam com urgência o 
problema do desperdício alimentar ao longo de toda a cadeia de aprovisionamento; insta-
os a conferir prioridade a estes dois aspectos na agenda política europeia; 

3. Manifesta preocupação pelo facto de que, diariamente, uma quantidade considerável de 
alimentos, mesmo sendo perfeitamente consumível, é tratada como resíduos, com 
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consequências alarmantes do ponto de vista alimentar, ambiental, social e económico; 
convida, portanto, a Comissão a analisar as razões que levam a deitar fora, desperdiçar e 
converter na Europa anualmente cerca de 50% dos alimentos produzidos, e a efectuar
uma estimativa precisa dos desperdícios e uma avaliação das repercussões económicas, 
ambientais, nutricionais e sociais; convida igualmente a Comissão a elaborar medidas 
concretas destinadas a reduzir para metade o desperdício alimentar até 2025 e, 
paralelamente, a prevenir a produção de resíduos alimentares;

4. Considera imperativo reduzir o desperdício alimentar ao longo de toda a cadeia alimentar, 
desde o campo até à mesa do consumidor; insiste na necessidade de adoptar uma 
estratégia coordenada acompanhada por acções concretas ao nível europeu destinadas a 
melhorar a eficiência das fileiras agro-alimentares;

5. Insta a Comissão a apoiar, aquando da elaboração das políticas de desenvolvimento, 
acções destinadas a reduzir os desperdícios ao longo de toda a cadeia agro-alimentar nos 
países em desenvolvimento em que as técnicas de produção, a gestão pós-colheita, as 
infra-estruturas e os processos de transformação e embalagem são problemáticos e 
inadequados;

6. Constata que existe confusão no que se refere à definição das expressões "desperdício 
alimentar" e "resíduo alimentar"; considera que, na acepção comum, por "desperdiço 
alimentar" se entende o conjunto dos produtos alimentares que são eliminados da cadeia 
agro-alimentar por razões económicas ou estéticas ou devido à proximidade do prazo de 
consumo, mas que estão ainda em estado perfeitamente comestível e próprio para o 
consumo humano e que, na ausência de um possível uso alternativo, se destinam a ser 
eliminados e tratados, dando origem a externalidades negativas do ponto de vista 
ambiental, custos económicos e perdas de receitas por parte das empresas;

7. Toma conhecimento do facto de que não existe na Europa uma definição harmonizada de 
desperdício alimentar; convida, portanto, a Comissão a apresentar uma proposta 
legislativa que defina o "desperdício alimentar" e solicita que os resíduos alimentares de 
origem agrícola sejam incluídos nas disposições em vigor relativas à definição de 
resíduos;

8. Sublinha que a agricultura, pelas suas características, pode desempenhar um papel 
fundamental e de primeira linha na luta contra o desperdício alimentar; exorta, portanto, a 
Comissão a incluir nas próximas propostas legislativas nos domínios da agricultura, do 
comércio e da distribuição dos produtos alimentares, medidas ambiciosas nesse sentido; 
espera uma acção conjunta em matéria de investimentos no âmbito da investigação, da 
ciência, da tecnologia, da educação, da divulgação e da inovação na agricultura, com a 
finalidade de reduzir o desperdício alimentar e de estimular os consumidores a adoptar 
comportamentos mais responsáveis e conscientes a fim de prevenir os desperdícios 
alimentares;

9. Insta a Comissão e os Estados Membros a promoverem acções de sensibilização da 
opinião pública sobre as causas e consequências do desperdício alimentar, os modos de o 
reduzir e a promoção de uma cultura científica e civil orientada para os princípios da 
sustentabilidade e da solidariedade; preconiza a introdução de programas de educação
para a alimentação, nomeadamente a nível do ensino básico e secundário, com a 
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finalidade de promover comportamentos mais louváveis; insiste no importante papel 
desempenhado pelas administrações locais e empresas municipais no fornecimento de
informação e apoio aos cidadãos em matéria de prevenção e redução do desperdício 
alimentar;

10. Louva as iniciativas já lançadas nos Estados-Membros com vista à recuperação, a nível 
local, de produtos agrícolas e de alimentos não vendidos para os redistribuir a favor das 
categorias de cidadãos sem poder de compra; sublinha, neste sentido, o precioso
contributo, por um lado, dos voluntários, na triagem e distribuição dos produtos e, por 
outro, das associações de profissionais que desenvolvem sistemas e acções de luta contra 
o desperdício;

11. Insta a Comissão a identificar instrumentos e acções susceptíveis de estimular um maior 
envolvimento das empresas agro-alimentares, dos mercados grossistas, das lojas, das 
cadeias de distribuição, das cantinas e da restauração pública e privada nas práticas de 
luta contra o desperdício;

12. Solicita à Comissão que estude eventuais alterações às normas que disciplinam os 
concursos públicos para os serviços de restauração, a fim de privilegiar, ao nível da
adjudicação de contratos, a par de outras condições, as empresas que garantem uma 
redistribuição gratuita às categorias de cidadãos sem poder de compra dos produtos não 
distribuídos (não vendidos) e que promovem acções concretas para a redução dos 
desperdícios a montante;

13. Solicita à Comissão que estude e incentive medidas com vista a reduzir os desperdícios 
alimentares a montante, como, por exemplo, a etiquetagem com duplo prazo de validade
(comercial e para consumo) e as vendas com desconto de produtos perto do prazo de 
validade ou danificados, bem como a reduzir as embalagens graças a um sistema de 
produtos ecológicos obtidos através de um design industrial ecológico;

14. Convida os Estados Membros a encorajar e apoiar as iniciativas destinadas a incentivar a 
produção sustentável em pequena e média escala ligada aos mercados e consumos locais 
e regionais; reconhece que os mercados locais são sustentáveis do ponto de vista 
ambiental e contribuem para a estabilidade do sector primário; solicita que a futura 
política agrícola comum garanta financiamentos adequados para promover as vendas 
directas e os mercados locais e todas as formas de promoção da fileira curta ou a 
quilómetro zero;

15. Insta o Conselho e a Comissão a proclamarem 2013 "Ano Europeu contra o Desperdício 
Alimentar", como instrumento de informação e promoção para sensibilizar os cidadãos 
europeus, e a chamar a atenção dos governos nacionais para esta importante temática na 
óptica de disponibilizar fundos adequados aos desafios a enfrentar no futuro próximo;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O desperdício alimentar assumiu uma dimensão tal que está a ser considerado um problema à 
escala mundial que se reflecte ao longo de todos os elos da cadeia agro-alimentar, do campo 
até à mesa dos consumidores. 

De acordo com alguns dados elaborados desde 1974 até hoje, estima-se que o desperdício de 
alimentos no mundo tenha aumentado 50%.

Os desperdícios ocorrem nos campos agrícolas, nas indústrias de transformação, nas empresas 
de distribuição, nas casas dos consumidores; há desperdícios nos países industrializados e nos
países em desenvolvimento. O desperdício de alimentos gera uma fileira paralela à produtiva 
e dá origem a uma longa série de externalidades negativas.

A questão do desperdício alimentar contrapõe-se ao problema fundamental do 
aprovisionamento alimentar, seriamente comprometido por factores, entre os quais os 
limitados recursos naturais, comparativamente com o número cada vez maior da população 
mundial e o acesso reduzido aos alimentos por parte das camadas mais pobres da população.

Daí uma série de análises e reflexões sobre a utilização que fazemos dos alimentos que temos 
à nossa disposição.

Um estudo recente encomendado pela FAO evidencia dados bastante alarmantes, 
nomeadamente no que se refere ao mundo industrializado: europeus e norte-americanos 
desperdiçam per capita entre 95 e 115 kg de alimentos por ano, contra os 6/11 kg da África 
Subsariana.

As causas dos desperdícios são sempre as mesmas: mudam em função dos diferentes níveis da 
cadeia agro-alimentar, do tipo de produto e também do local onde se verifica o desperdício. 
Ao subdividir a cadeia em cinco sectores (produção agrícola, gestão e armazenamento, 
tratamento, distribuição e consumo), nota-se como diferentes comportamentos em cada um 
deles levam ao desperdício de alimentos perfeitamente comestíveis: desde as perdas nas 
colheitas e no armazenamento, ao transporte em condições pouco seguras, aos erros na 
embalagem e aos maus hábitos dos consumidores finais na compra e na utilização dos 
produtos alimentares.

No que se refere aos países industrializados, a maioria do desperdício centra-se nas últimas 
fases, ou seja, as da distribuição e do consumo, e isso devido, sobretudo, à hiper-abundância 
de alimentos produzidos, enquanto que nos países em desenvolvimento se centra nas 
primeiras fases, devido à ausência de técnicas agrícolas avançadas, sistemas e infra-estruturas 
de transporte eficientes (por exemplo a cadeia do frio) e condições de armazenamento seguras.

Estes dados evidenciam como a quantidade de alimentos produzidos hoje em dia pode ser, na 
realidade, ainda reutilizada para fins alimentares em vez de ser eliminada como qualquer 
outro resíduo, com impactos consideráveis do ponto de vista ambiental e económico e com 
consequências éticas.

De facto, a produção de alimentos excedentes que não consumimos implica um custo em 
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termos ambientais elevado, desde a utilização de energia e de recursos naturais (água em 
primeiro lugar), até às emissões de gás para a atmosfera; estima-se de facto que cerca de 89 
milhões de toneladas de comida deitada fora na Europa produzem 170 milhões de toneladas 
de equivalente em CO2 por ano.

Para além dos danos ambientais provocados pela produção de alimentos que não são 
utilizados, deve-se ter em conta os custos do tratamento e eliminação dos resíduos resultantes 
e da perda de receitas das empresas produtoras.

O combate do desperdício alimentar deve tornar-se uma prioridade na agenda política 
europeia; à Comissão, ao Conselho e aos Estados-Membros pedem-se estratégias e medidas 
concretas destinadas a reduzir para metade o desperdício alimentar ao longo de toda a cadeia 
de aprovisionamento até 2025, a melhorar a eficiência da fileira, assim como a sensibilizar a 
opinião pública sobre um tema com muitos aspectos ainda desconhecidos.

É necessário que os cidadãos sejam informados não apenas relativamente às causas e às 
consequências do desperdício, mas também relativamente às formas de o reduzir; é necessário 
promover uma cultura científica e civil orientada para os princípios da sustentabilidade e 
solidariedade com a finalidade de promover comportamentos mais louváveis.

A experiência demonstra que iniciativas espontâneas de associação, quer de voluntariado quer 
de profissionais, destinadas a divulgar e pôr em prática uma cultura anti-desperdício, tiveram 
grande sucesso nos territórios onde foram implementadas.

Neste contexto, solicita-se que 2013 seja proclamado Ano Europeu contra o Desperdício 
Alimentar, como instrumento importante de informação e de sensibilização sobre este tema 
importante.


