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:
Programa de gestão de resíduos alimentares nas unidades dos SASUM
Entidade responsável:
Serviços de ação social da Universidade do Minho (SASUM)
Tipo de entidade:
Público-alvo:
Escola, Administração Pública,
Comunidade académica da Universidade do
Serviços
Minho e populações envolventes –
nomeadamente das cidades de Braga e
Guimarães
Região:
Âmbito de implementação:
Minho, com especial foco nas
Nível municipal
cidades de Braga e Guimarães
Ano de implementação:
Sítio da iniciativa:
2014
Não há um website específico da iniciativa mas
encontra-se disponível mais informação e notícias
em:
www.sas.uminho.pt
www.dicas.sas.uminho.pt
Quantidade de desperdício de alimentos evitada:
Aproximadamente 10 000 kg. até novembro de 2018 (2 t/ano); número de refeições
doadas a IPSS: indeterminado; cerca de 1 tonelada de borras de café objeto de
upcycling.

Descrição da Iniciativa

O Programa de Gestão de Resíduos Alimentares dos SASUM é o resultado de um
conjunto de medidas, específicas e replicáveis, que têm vindo a ser desenvolvidas
desde 2014. Desta forma, destacam-se: a doação de restos, resultantes da confeção de
refeições, para que possam servir de alimento para animais; os protocolos estabelecidos
com IPSS da região com o intuito de, diariamente, doar as refeições não servidas e que
não poderão ser utilizadas na confeção de novos pratos; o Movimento Menos Olhos de
Barriga que, através de o desenvolvimento de múltiplas campanhas de sensibilização
possibilitou reduzir, em 50%, o desperdício alimentar; os programas específicos de
reaproveitamento das borras de café e das cascas de laranja para a produção de
cogumelos e óleos essenciais, respetivamente. Este é, como tal, um programa que
possibilita aos SASUM mitigar o seu impacto ambiental, e, simultaneamente, contribuir
para a melhoria das condições sociais de toda a Comunidade Académica e região
envolvente.

Nota: Informação disponibilizada pelos SASUM em janeiro de 2019

