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Green Chef 3 e o combate ao 
desperdício alimentar 

 

 

A terceira edição do Concurso Green Chef, promovido pela DECOJovem, é produto do sucesso 

das edições anteriores. A comunidade educativa está, cada vez mais, sensibilizada para a 

importância do combate ao desperdício alimentar e a terceira edição surge como uma nova 

oportunidade de promover a adoção de comportamentos alimentares mais saudáveis e 

sustentáveis.  

O Concurso Green Chef convida as escolas a produzir vídeos com receitas culinárias 

confecionadas a partir de sobras alimentares de refeições e/ou com melhor aproveitamento 

dos alimentos, com o objetivo de sensibilizar os jovens consumidores para a importância do 

combate ao desperdício alimentar e da adoção de comportamentos de consumo responsáveis.  

O Desperdício Alimentar inclui: restos da preparação das refeições; as sobras das 

refeições; e os alimentos perto do fim do prazo de validade. 

Segundo o Parlamento Europeu, cerca de 88 milhões de toneladas de alimentos são 

desperdiçados anualmente na União Europeia, com custos associados estimados em 143 mil 

milhões de euros. Desperdiçar comida não é apenas uma questão ética e económica é também 

uma questão ambiental, pois os recursos naturais são limitados. 

Todos os agentes da cadeia alimentar têm um papel a desempenhar na prevenção e redução do 

desperdício alimentar, desde os produtores, processadores, distribuidores, vendedores e, não 

menos importante, os consumidores.  

O Parlamento Europeu recomendou que os Estados-membros reduzam 
para metade a comida que vai para o lixo até ao fim do ano. 

Todos os anos, os portugueses deitam para o lixo um milhão de toneladas de alimentos, ou seja, 

cada um desperdiça em média 132 quilos de comida por ano. Só as famílias desperdiçam 324 

mil toneladas e 17% da comida é deitada fora ainda antes de chegar aos consumidores. Um 

desperdício que no conjunto da União Europeia chega aos 88 milhões de toneladas. Foi para 

reduzir a grandeza destes números que o Parlamento Europeu recomendou aos Estados 

membros um corte para metade no desperdício até ao fim do ano. 
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Até porque os cálculos da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura) indicam que os países industrializados desperdiçam 1,3 mil milhões de toneladas de 

alimentos por ano. O que chegaria para alimentar os cerca de 925 milhões de pessoas que 

passam fome no mundo. 

O desperdício alimentar é uma realidade nacional e mundial que requer medidas e ações a todos 

os níveis, pois apresenta um conjunto de consequências que afetam as nossas vidas, com efeitos 

graves e negativos ao nível ético, económico, social, sanitário e ambiental.  

A Assembleia da República (AR) classificou, 2016 como o ano de combate ao desperdício 

alimentar e de promoção de uma gestão eficiente dos alimentos. Do documento aprovado 

fazem parte recomendações como incentivar os jovens a darem ideias para 

combater o desperdício alimentar. 

Segundo os dados do Eurobarómetro, 77% dos consumidores portugueses reconhecem a 

sua responsabilidade na prevenção do desperdício alimentar. Consideram, ainda, que uma das 

estratégias para a redução do desperdício alimentar passa por melhorar as idas às compras e o 

planeamento de refeições em suas casas (79%) e utilizar as sobras alimentares para novas 

refeições em vez de as deitarem fora (86%).  

É por isso necessário informar e sensibilizar os cidadãos, desde as idades mais novas, para uma 

mudança de atitudes, comportamentos e conhecimento, numa perspetiva de uso sustentável 

dos alimentos. O combate ao desperdício alimentar deve ser encarado do ponto de vista 

ambiental, mas também como uma questão económica com objetivos de desenvolvimento 

sustentável para o país.  

As famílias, através de medidas simples e sensatas, ao adotarem práticas de reutilização e 

reciclagem dos produtos, contribuem para melhorias no seu orçamento familiar, para a 

segurança alimentar e invariavelmente para a sustentabilidade ambiental.  

O Concurso Green Chef é especialmente dirigido às escolas, com o objetivo de sensibilizar os 

jovens consumidores para a importância do combate ao desperdício alimentar e da adoção de 

comportamentos de consumo responsáveis. Através do efeito multiplicador das crianças e 

jovens, nas suas casas, esta iniciativa permitirá atingir, também, os restantes elementos do 

agregado familiar e, por fim a comunidade. 

Para combater este desperdício, o consumidor deve: 1) mudar o seu comportamento de 

consumo; 2) planear melhor a compra dos produtos alimentares, adquirindo os bens que 

realmente são necessários; 3) armazenar corretamente os alimentos em casa; 4) cozinhar 

proporções certas de produtos alimentares, evitando a inutilização de comida; 5) aproveitar as 

sobras alimentares para as refeições seguintes. 
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O Concurso Green Chef 3 pretende que os alunos… 
 

1. Conheçam as formas de desperdício alimentar ao longo da cadeia alimentar; 

2. Sejam sensibilizados para o combate ao desperdício alimentar em suas casas; 

3. Compreendam os custos ambientais, económicos e sociais associados ao desperdício 

alimentar; 

4. Sejam agentes ativos no combate ao desperdício alimentar em casa e na sua escola; 

5. Participem na gestão e confeção das refeições;  

6. Pratiquem uma alimentação mais saudável;  

7. Conheçam regras básicas de segurança e higiene alimentar.  

 
 

Temas do Concurso 
  

Serão aceites a concurso vídeos de receitas culinárias com sobras alimentares, produzidos pelos 

alunos, que revelem escolhas saudáveis e sustentáveis em prol do combate ao desperdício 

alimentar e de preservação do ambiente. 

Destinatários do concurso 
 

O Concurso é dirigido a alunos de Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores.  

Estão definidos 3 escalões de participantes no âmbito do CONCURSO GREEN CHEF 3:  

 Escalão A – equipas de 3 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 Escalão B – equipas de 3 alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Cursos 

Vocacionais 

 Escalão C – equipas de 3 alunos do Ensino Secundário, Vias 

Profissionalizantes e de Ensino Aprendizagem 
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Como concorrer  
 

Formação das Equipas  
Devem ser constituídas equipas compostas por 3 alunos do mesmo nível de ensino e 

por um professor, que ficará responsável pelo acompanhamento da equipa.  

É possível a participação de várias equipas do mesmo estabelecimento de ensino, 

podendo o mesmo professor inscrever-se com mais do que uma equipa.  

A mesma equipa a concurso poderá apresentar mais do que um vídeo de receitas 

culinárias.  

 

Inscrição no Concurso 
O professor responsável por cada equipa deve aceder à Plataforma da DECOJovem1 em 

www.escolas.decojovem.pt, efetuar o registo e seguir os seguintes passos:  

1. Registar a sua escola no site DECOJovem, caso esta não pertença à rede de escolas 

DECOJovem.  

2. Iniciar sessão no site (inserção do nome de utilizador e password). 

3. Aceder à área GREEN CHEF 3 

4. Adicionar a(s) equipa(s) de aluno(s) a participar no concurso em EQUIPAS, 

identificando todos os elementos (nome, idade, nível de ensino, turma, ano 

escolaridade). 

5. Preencher o questionário disponível no site DECOJovem. Todos os alunos deverão 

preencher o questionário online sobre Desperdício Alimentar.  

Inscrições de 14 outubro 2016 até 14 dezembro 2016 

A realização da inscrição no Concurso Green Chef 3 implica o conhecimento e aceitação integral 

dos termos e condições aplicáveis ao presente concurso. Neste pressuposto, na sequência da 

inscrição, o professor responsável compromete-se a concluir a participação, submetendo o(s) 

vídeo(s) a concurso, de acordo com as regras e prazos definidos no presente regulamento.  

 

                                                           
1  A DECOJovem é um projeto gratuito promovido pela DECO, dirigido às escolas do Ensino Básico e 
Secundário, alunos e professores enquanto estrutura de apoio, fonte de informação e formação, centro 
de recursos e um sítio para divulgar os projetos na área da Educação do Consumidor. 

http://www.escolas.decojovem.pt/
http://www.deco.proteste.pt/
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 Participação no Concurso   
O professor responsável deve aceder à área PARTICIPAÇÃO e preencher uma 

NOVA PARTICIPAÇÃO para cada um dos vídeos a submeter a concurso, 

indicando os seguintes dados:  

 Nome do vídeo 

 Equipa 

 Frase do vídeo 

 Descrição do vídeo 

 Divulgação a efetuar (onde e como será divulgado o vídeo)  

 Divulgação efetuada (colocar os links de divulgação do vídeo, um por linha)  

 Link do Youtube (colocar link de vídeo do YouTube) 

A ficha de participação tem como objetivo facilitar o planeamento e organização do 

trabalho a desenvolver pelas equipas e deve ser explicativo de cada vídeo que se 

pretende realizar e submeter a concurso. O seu preenchimento é obrigatório para 

posterior submissão do vídeo (Link YouTube) a concurso.  

Prazo para o preenchimento da ficha de PARTICIPAÇÃO: 14 de 

dezembro de 2016 

 

Produção do vídeo  
O vídeo deve ser executado pelos alunos com o acompanhamento do professor responsável, 

de acordo com as seguintes regras:  

1.º O vídeo deve conter a preparação, confeção e empratamento de uma receita com 

sobras alimentares.   

2.º No início do vídeo deve constar obrigatoriamente o TEMPLATE DE VÍDEO DO CONCURSO 

GREEN CHEF 3.  

3.º No final do vídeo deve constar obrigatoriamente uma frase alusiva ao combate ao 

desperdício alimentar - TEMPLATE DE VÍDEO FRASE GREEN CHEF 3. 

4.º O vídeo deve ter a duração máxima de 03:00 Minutos, incluindo templates, frase e 

ficha técnica.  

5.º No final do vídeo deve constar obrigatoriamente a ficha técnica (identificação da 

escola, professor responsável e alunos).  
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6.º É obrigatório que todos os alunos da equipa apareçam no vídeo. 

 

Submissão do vídeo  
1.º Após a conclusão do vídeo, o professor responsável deve publicá-lo no YouTube.  

2.º O professor responsável deve aceder à ficha de projeto de cada vídeo e colocar os 

seguintes dados:  

 Link YouTube do vídeo  

 Link para sites/blogs/redes sociais onde o vídeo está a ser divulgado 

3.º Submeter o vídeo a concurso.  

Prazo para a submissão do vídeo: 30 março 2017  

 

Galeria de Vídeos  
Os vídeos aprovados pela DECO ficarão disponíveis para visualização na galeria de vídeos do 

concurso em www.decojovem.pt.  

ATRIBUIÇÃO DE “GOSTOS” AOS VÍDEOS:  

Será possível aos utilizadores do site atribuir “gostos” a cada um dos vídeos presentes na 

galeria.  

PARTILHA DOS VÍDEOS PELAS REDES SOCIAIS:  

Será possível partilhar cada um dos vídeos através do Facebook e Twitter.  

 

Materiais de Apoio Ao Concurso  
 Questionário de diagnóstico sobre desperdício alimentar  

 E-book Combate ao Desperdício Alimentar  

 Tutorias de inscrição e submissão dos vídeos culinários  

 Questionário de Avaliação Final do Concurso  

 

Prazos do Concurso 
 Inscrição no Concurso Green Chef 3: a partir de 14 outubro até 14 dezembro 

2016 

http://www.decojovem.pt/
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 Preenchimento da Ficha de Participação do vídeo: até 14 dezembro 2016 

 Submissão do vídeo a concurso: até 30 março 2017 

 Avaliação do Júri: de 2 a 7 de abril 2017 

 Divulgação dos vencedores: 22 abril 2017 

 

Júri do Concurso 
Os prémios do Concurso Green Chef 3 serão atribuídos por um Júri constituído por entidades e 

personalidades na área do ambiente e educação, sendo o mesmo presidido pela DECO.  

O Júri avaliará os vídeos a concurso de acordo com os critérios de avaliação, premiando os vídeos 

que com a sua qualidade e originalidade, mais contribuam para a sensibilização e mudança de 

comportamentos em relação ao combate ao desperdício alimentar.  

As decisões do Júri são definitivas e não podem ser alvo de recurso.  

Nota: Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir prémios, caso a qualidade dos vídeos 

submetidos a concurso não seja considerada satisfatória ou não sirva os objetivos do projeto.  

 

Critérios de Avaliação  
A avaliação dos vídeos submetidos a concurso terá em conta os seguintes critérios de avaliação. 

Os critérios de avaliação estão apresentados segundo uma ordem decrescente de importância 

(do mais importante para o menos importante):  

1.º Criatividade e originalidade 

2.º Articulação com os objetivos do concurso  

3.º Relevância e importância dos conteúdos  

4.º Qualidade e execução técnica 

5.º Cumprimento do regulamento do concurso  

6.º Nº “gostos” atribuídos (dados da galeria de vídeos) 

7.º Nº partilhas do vídeo pelas redes sociais Facebook e Twitter (dados da galeria 

de vídeos) 
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8º Divulgação do vídeo por sites/blogs/redes sociais (links inseridos na ficha de 

projeto - campo “divulgação efetuada”) 

 

Prémios  
Haverá um único vídeo vencedor por escalão do concurso.  

Prémios a atribuir:  

Alunos: Tablet Android  

Professor: Tablet Android  

 

Divulgação dos Vencedores  
Os vencedores do concurso serão divulgados no site da DECOJovem a 22 de abril de 2017. Todos 

os participantes do concurso serão informados via e-mail. 

 

Direitos sobre os Trabalhos Realizados  
Considera-se que, no ato de inscrição, os participantes aceitam todas as condições expressas no 

regulamento do concurso.  

Todos os conteúdos, vídeos ou imagens inseridas no site da DECOJovem pelos participantes são 

da inteira responsabilidade dos mesmos, excluindo-se qualquer responsabilidade da entidade 

promotora do concurso.  

Considera-se que, no ato de inscrição, todos os participantes concedam os direitos de divulgação 

dos trabalhos apresentados à entidade promotora do concurso, renunciando a qualquer 

compensação financeira resultante da utilização/divulgação do trabalho, por parte desta.  

Os concorrentes mantêm o direito de serem considerados os autores dos trabalhos 

apresentados, e sempre, que os trabalhos se tornem públicos por parte da entidade promotora, 

os concorrentes serão identificados como autores do respetivo trabalho.  

 

Disposições Finais  
A participação no Concurso Green Chef 3 implica a concordância com os termos do presente 

regulamento.  

A DECO reserva o direito de divulgar qualquer um dos vídeos submetidos a concurso, 

salvaguardando a identificação dos autores.  
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A DECO reserva o direito de alterar as condições do regulamento tornando-se aquelas efetivas 

após a sua divulgação em www.decojovem.pt. Estas medidas serão sempre de carácter 

excecional e serão alvo de aviso prévio a todos os participantes registados no concurso via e-

mail.  

Todos os casos omissos no presente regulamento serão devidamente apreciados pela DECO e 

as suas decisões serão definitivas.  

Informações e Contactos  
Quaisquer dúvidas respeitantes ao Concurso Green Chef 3 podem ser esclarecidas junto da 

DECO, através dos contactos das equipas da DECOJovem.  

Todas as informações referentes ao Concurso Green Chef 3 estão disponíveis no site da iniciativa 

www.decojovem.pt  

http://www.decojovem.pt/
http://www.decojovem.pt/

