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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:  
Livro “Desperdício Zero à Mesa com o Pingo Doce” 
Entidade responsável:  
Pingo Doce 
Tipo de entidade:  
Privada 

Público-alvo:  
Consumidores 

Região:  
Portugal Continental e 
Madeira 

Âmbito de implementação:  
Nacional (todas as lojas Pingo Doce em Portugal 
Continental e Madeira e loja online Pingo Doce em 
mercadao.pt) 

Ano de implementação:  
2020 

Sítio da iniciativa:  
https://www.pingodoce.pt/campanhas/livro-de-receitas-
desperdicio-zero/ 

Quantidade de desperdício de alimentos evitada: -  
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Descrição da Iniciativa 
 

 

 
Nota: Informação disponibilizada pelo Grupo Jerónimo Martins em Setembro de 2020 

O combate ao desperdício alimentar é, para o Pingo Doce, uma missão e um 
compromisso sério. Esta é uma causa que há muito abraçámos, tendo o Grupo 
Jerónimo Martins sido o primeiro retalhista em Portugal a calcular, verificar de forma 
independente e divulgar publicamente a sua pegada de desperdício alimentar.  
 
Procuramos combater o desperdício alimentar em diversas frentes, através de 
iniciativas ao longo da cadeia de valor, que, só em 2019, evitaram o desperdício de mais 
de 10.700 toneladas de alimentos, dos quais cerca de metade doados a população 
carenciada através de instituições de proximidade. 
 
Com efeito, quando os alimentos estão aptos para serem consumidos, mas não para 
venda, doamo-los a instituições que apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade 
nas comunidades próximas das lojas. 
 
Em 2019, o Pingo Doce doou géneros alimentares equivalentes a mais de 5.800 
toneladas, apoiando atualmente, numa base regular, mais de 500 instituições. No 
primeiro semestre de 2020, foram doadas cerca de 2800 toneladas de alimentos. 
 
Sabemos que esta é uma missão de todos e é por isso que quisemos levar este nosso 
compromisso a casa dos portugueses, em prol de um futuro cada vez mais sustentável. 
Essa ambição ganhou forma no Livro “Desperdício Zero à Mesa com o Pingo Doce”, 
lançado a 15 de Setembro de 2020. 
 
Mais do que um livro de receitas, é um convite aberto a todos para incorporarem o 
combate ao desperdício alimentar nos seus hábitos quotidianos, poupando tempo, 
recursos e maximizando o orçamento familiar, com ideias muito práticas para o dia-a-
dia. 
 
O livro “Desperdício Zero à Mesa com o Pingo Doce” conta com 180 receitas simples e 
saborosas, que permitem tirar o melhor partido dos alimentos, utilizando partes que 
muitas vezes não são aproveitadas (como talos, folhas e cascas) evitando desta forma 
o desperdício. 
 
O lançamento do livro foi reforçado por uma campanha de comunicação, assente no 
mote “nada se perde, tudo se poupa”, presente em TV, lojas, digital, redes sociais e 
canais internos do Grupo Jerónimo Martins. 


