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ENQUADRAMENTO & OBJETIVOS
ENQUADRAMENTO
O Movimento Unidos Contra o Desperdício nasce no dia 29 de Setembro de 2020,
designado pelas Nações Unidas como o Dia Internacional da Consciencialização
sobre Perdas e Desperdício Alimentar, com o Alto Patrocínio do Presidente da
República e com o apoio do Secretário Geral das Nações Unidas.
Tendo por objetivo facilitar o aproveitamento de excedentes, tornando habitual a luta
contra o desperdício alimentar, incentivar e facilitar a doação das sobras, bem como
promover um consumo responsável, o Movimento Unidos Contra o Desperdício foi
fundado por várias entidades, congregadas pela Federação Portuguesa dos Bancos
Alimentares, sendo um projeto de sensibilização e comunicação com várias vozes e
diferentes tons, que une e congrega empresas, instituições, o público e o privado e as
várias gerações em torno do objetivo único de lutar contra o desperdício alimentar.
Consciencializar a sociedade civil para a temática do desperdício alimentar, requer a
construção de um guião consistente e permanente com mensagens claras e desafios à
ação concretos, de fácil implementação.

ENQUADRAMENTO & OBJETIVOS
OBJETIVOS
Atuar em 4 linhas distintas que permitam impactar os públicos-alvo:
Através de um Portal Digital, criar uma base digital que agregue todos os
conteúdos, informações e dicas úteis no combate ao desperdício alimentar;
Através de Campanhas Institucionais, apresentar mensagens claras e simples que
desconstruam mitos e ensinem o consumidor;
Através de Projetos de Comunicação, que com a amplificação dos principais
grupos de media nacionais permitirão levar dicas práticas e conteúdos didáticos aos
públicos-alvo estabelecidos;
Através do Uso da Marca, que de forma gratuita poderá ser aplicada em
comunicação de outras marcas, empresas, eventos que queiram de forma clara desafiar
os seus clientes/colaboradores/fornecedores a uma mudança de comportamento no que
diz respeito ao desperdício alimentar.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
PORTAL DIGITAL

Na era digital, o Movimento Unidos Contra o Desperdício considera essencial agregar
num endereço digital todo o seu calendário de ações bem como uma série de outros
conteúdos didáticos, informativos e institucionais que deem palco a todos os agentes que
combatem ativamente o desperdício alimentar e que inspirem todos aqueles que ainda
não o fazem mas que, com ações muito simples e concretas poderão começar ter esta
atuação.
O Portal Digital do Movimento Unidos Contra o Desperdício será:
Informativo - com artigos informativos a criar em exclusivo para o Portal ou dando eco a
informações fidedignas, com curadoria de um conselho editorial composto por
personalidades convidados;

ÁREAS DE ATUAÇÃO
PORTAL DIGITAL

Didático - com um conjunto de conteúdos de vídeo e imagem desenvolvidos em parceria
com Chefes, Nutricionistas e outros especialistas do universo alimentar e gastronómico,
que permitirá o lançamento regular de material didático para o consumidor final;
Inspirador - através da partilha de boas práticas e bons exemplos do setor empresarial,
associativo e cooperativo, o Portal Digital disponibilizará conteúdos que facilmente
poderão inspirar outros a seguir o mesmo caminho;
Agregador – para além dos conteúdos próprios e exclusivos, o Portal Digital será
também um canal agregador de todos os conteúdos que possam existir no universo
digital, dando mais visibilidade a todas as iniciativas e ações que sejam desenvolvidas
pela sociedade civil no âmbito do combate ao desperdício alimentar.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
São os momentos de comunicação exclusivos do Movimento e dos seus Fundadores, sem
possibilidade de patrocínios de marcas/empresas comerciais, para que as mensagens
transmitidas não tenham qualquer tipo de influência.
À semelhança da campanha de apresentação do Unidos Contra o Desperdício ao país,
estas campanhas têm por objetivo transmitir mensagens muito concretas e contam para
esse objetivo com os parceiros operacionais do Movimento para, através dos principais
meios de comunicação, chegar com grande impacto aos públicos-alvo estabelecidos.
As campanhas em causa são criadas e financiadas pelo orçamento do Movimento Unidos
Contra o Desperdício e em 2021 prevêem-se da seguinte forma:
Campanha de Lançamento do Portal Digital
Campanha Datas de Validade dos produtos

Campanha O Primeiro ano do Unidos Contra o Desperdício
Campanha Um Natal Unido Contra o Desperdício

ÁREAS DE ATUAÇÃO
PROJETOS DE COMUNICAÇÃO
Ações de comunicação patrocinadas pelas marcas e empresas que tenham interesse em
potenciar e amplificar as suas intervenções no combate ao desperdício alimentar.
Projetos de comunicação desenvolvidos em linha direta com os principais grupos de
media nacionais e com o objetivo claro de desafiar diferentes públicos-alvo a agir de forma
simples e concreta contra o desperdício alimentar.
Estes projetos são desenvolvidos conceptualmente pelo Movimento, implementados e
comercializados diretamente pelos grupos de media parceiros, sendo que parte das
receitas angariadas serão revertidas em modo de donativo para o Movimento, no sentido
de garantir a sua sustentabilidade financeira.
Os projetos previstos para 2021 são:

Top 10 do Combate ao Desperdício Alimentar
Minuto Contra o Desperdício
Menos Desperdício, Mais Alimento

ÁREAS DE ATUAÇÃO
USO DA MARCA
A cedência gratuita do uso da marca Unidos Contra o Desperdício em todas as
iniciativas de comunicação e sensibilização que, de uma forma série e ativa, tragam
mais relevância ao combate do desperdício alimentar torna-se fundamental para que o
Movimento seja verdadeiramente inclusivo, agregador e congregador.

Através desta linha de atuação o Movimento incentiva empresas, associações privadas
e públicas bem como todos os particulares a levar a mensagem mais longe,
emprestando a credibilidade da sua marca para as iniciativas que cada um dos agentes
promove, sendo condição única a adesão prévia (também gratuita) ao Movimento.
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NOTAS FINAIS

O desperdício alimentar é uma realidade com valores tão elevados que surpreendem e
chocam qualquer pessoa: todos os anos um terço da produção alimentar é desperdiçada
no mundo, segundo os dados da Organização das Nações Unidas Para a Alimentação
e a Agricultura (FAO).
Lutar contra este flagelo com enormes impactos económicos, sociais e ambientais é uma
missão que precisa de todos e é nesse sentido que se apresenta este Plano de Ação
para aquele que será o primeiro ano completo de um Movimento que resulta da união de
empresas, associações, entidades públicas e particulares e que com todos eles conta
para esta que é uma luta comum: acabar com o desperdício alimentar.
Com a convicção de que ao longo do ano de 2021 muitas serão as oportunidades e
iniciativas espontâneas a acrescentar às ações propostas neste plano, a equipa do
Movimento conta com o imprescindível apoio e participação de todos os parceiros
fundadores por forma a assegurar aquele que é o principal objetivo do projeto:
consciencializar para mudar comportamentos.

Obrigado

