
 
 

 

Iniciativas de Combate ao Desperdício Alimentar 
 

Promoção e visibilidade de iniciativas em Portugal através do sítio da CNCDA 
www.cncda.gov.pt 

 

Nome da iniciativa: 
Movimento Re-food 

Entidade responsável: 
Re-food 4 Good - Associação 

Tipo de entidade: 

Associação sem fins lucrativos, 

IPSS 

Público Alvo:  

Comunidades Locais – Cidadãos, Instituições públicas 

e privadas 

Região: 
Nacional 
 

Âmbito de implementação:  
50 núcleos deste Viana do Castelo até Faro, com 
metade dos núcleos na região de grande Lisboa. 

Ano de implementação: 
2011 

Sítio da iniciativa:  
www.re-food.org/pt 

Quantidade de desperdício de alimentos evitada: 
2.000.000 refeições por ano = 1.000 toneladas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cncda.gov.pt/
http://www.re-food.org/pt


 
 
 

Descrição da Iniciativa 
 
 

 
 
Nota: Informação disponibilizada pela Re-food 4 Good - Associação em fevereiro de 2019. 
 

A Re-food é um movimento eco humanitário, independente e 100% voluntário, que visa 
capacitar cidadãos nas suas comunidades para transformar seu mundo. Cidadãos-
voluntários que constroem a ponte humana entre excesso e necessidade, reduzindo o 
desperdício de alimentos e a fome e promovendo a sensibilização, inclusão e 
mobilização de todos para aproveitamento de recursos preciosos que existem nas suas 
comunidades.  
 
Re-food contribui para a mudança de comportamentos na população local, para a 
inclusão das empresas e instituições, públicas e privadas na comunidade local, e para 
a alimentação das pessoas carenciadas.  
 
A ideia Re-food é muito simples: resgatar alimentos em perigo de ser desperdiçados, 
alimentar quem precisa e incluir a toda a comunidade nesse processo. Os 
procedimentos (recolha, composição de refeições e distribuição) são simples, mas 
dependentes de ação concertada da equipa local. A sua replicação exponencial gera 
complexidade na gestão central. 
 
A frequência da ação é diária e contínua (embora também possam ocorrer eventos 
pontuais e periódicos), no resgate de comida em boas condições nos locais de 
consumo, composição de cabazes e distribuição. 
 
A ação de Re-food é micro local (bairro, freguesia), mas replicável (50 núcleos em 
Portugal, e outros 20 ainda em fase de desenvolvimento em Portugal, Espanha e Itália). 
 
Crescimento: 
2011: 1 voluntário; 1 núcleo; 1.000 refeições/mês; 30 restaurantes; 50 beneficiários. 
2018: 7.000 voluntários; 50 núcleos; 120.000 refeições/mês; 1.800 parceiros de 
alimentos e 6.500 beneficiários. 
 
Impacto: 2 milhões de refeições/ano (para alimentar pessoas) = 1000 toneladas de bio 
resíduos (que não irão poluir o nosso ambiente). 
 
Re-food produz 3 impactos positivos em cada comunidade:  
-  recuperação de comida em boas condições condenada ao lixo por falta de alternativa  
- alimentação de muitas pessoas que não têm outras soluções de nutrição 
- inclusão de milhares de cidadãos, empresas e instituições numa causa solidária global, 
com acão local.   
 
 
 


