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Faça o download das diretrizes da UE sobre doação de alimentos na sua língua aqui:
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As directrizes da UE sobre doação de alimentos concentram-se nas questões 
que devem ser abordadas a nível da EU. Quando for relevante, as regras e 
diretrizes dos Estados-Membros também devem ser tidas em consideração.

Em 16 de outubro de 2017, a Comissão 
Europeia adotou diretrizes da UE sobre 
doação de alimentos para facilitar a 
recuperação e redistribuição de alimentos 
seguros e em estado de serem consumidos 

a pessoas carenciadas.

A sua finalidade:

Os seus objectivos:

Esclarecer as disposições relevantes da legislação da UE e ajudar 
a eliminar os obstáculos à redistribuição dos alimentos no actual 
quadro regulamentar da UE.

A UE A UE está comprometida em cumprir o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12.3 
até 2030: reduzir para metade o desperdício 
de alimentos per capita a nível do retalho e do 
consumidor; e reduzir as perdas de alimentos ao 
longo das cadeias de produção e distribuição, 
incluindo os desperdícios pós-colheita

‘O desperdício alimentar 
também tem um ângulo  

social importante: 
a doação de alimentos ainda em 

estado de serem consumidos, 
mas que por razões logísticas 

ou de marketing não podem ser 
comercializados deve ser facilitada.’
(Closing the loop – An EU action plan for the Circular 

Economy, COM(2015) 614 final)

Da quinta à mesa

O desperdício alimentar acontece em cada etapa da cadeia de valor dos alimentos e suas causas são complexas. Para evitar 
o desperdício alimentar, precisamos alterar o rumo para uma economia circular e sistemas alimentares mais sustentáveis.

O foco principal da prevenção do desperdício alimentar deve ser agir na fonte, limitando a criação de excedentes 
alimentares em cada fase da cadeia de abastecimento alimentar. Quando acontece existirem excedentes alimentares a 

melhor solução que assegura o uso de maior valor - sem comprometer a segurança alimentar  
- é redistribuí-lo para consumo humano

O paradoxo da 
abundância-

escassez

• Todos os anos,
88 milhões de toneladas de resíduos 

alimentares são gerados na UE 

(20% do total de alimentos produzidos), 

com um custo estimado de 
€ 143 bilhões 

Cerca de 112 milhões de cidadãos da UE correm 
risco de pobreza ou exclusão social e

com carne, peixe ou equivalente de origem 
vegetal a cada dois dias

mais de 40 milhões de pessoas não  
conseguem pagar uma refeição de qualidade 

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

Directrizes sobre a doação de alimentos

Facilitar a conformidade com os requisitos relevantes da 
regulamentação da UE por parte dos fornecedores e benificiários 
dos excedentes alimentares (higiene e segurança alimentar, 
rastreabilidade, responsabilidade, IVA, etc.)
Promover uma interpretação comum das regras da EU 
aplicáveis à redistribuição de excedentes alimentares por parte 
das autoridades reguladoras dos Estados-Membros.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Informação alimentar e redistribuição
É essencial que os consumidores tenham acesso a informações claras, abrangentes e confiáveis 
sobre os alimentos para que possam fazer escolhas informadas e seguras.
Quando os excedentes alimentares são redistribuídos, os beneficiários finais devem ter acesso às 
mesmas informações obrigatórias e que são fornecidas quando os alimentos são comprados na loja.
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As directrizes da UE sobre doação de alimentos concentram-
se nas questões que devem ser abordadas a nível da EU. 
Quando for relevante, as regras e diretrizes dos Estados-
Membros também devem ser tidas em consideração.

Prestação de informação aos consumidores 
(Regulamento (UE) n.º 1169/2011)

Além disso, alguns Estados-Membros também 
adoptaram medidas e/ou orientações nacionais.

Legislação da UE relevanteO caso dos ovos:

A data ‘consumir de preferência 
antes de’ dos ovos é definida para 
28 dias após a sua postura, mas 
já não podem ser vendidos após 
21 dias da postura.

A doação é permitida após o limite de 
21 dias, desde que operador processe 
os ovos antes de os disponibilizar aos 
consumidores.

Requisitos de informação para alimentos pré-embalados

Requisitos de informação para alimentos não pré-embalados

LoPrazos de validade 

Requisitos linguísticos

Quando os alimentos são doados, as informações obrigatórias sobre os 
alimentos devem ser fornecidas na(s) língua(s) oficial(is) do país ou numa 
língua estrangeira facilmente compreendida pelos consumidores.

Se os alimentos forem doados a informação sobre os alimentos tem de existir e ser fornecida 
aos os beneficiários finais. As informações obrigatórias sobre os alimentos devem aparecer 
directamente na embalagem ou num rótulo anexado.
Em certos casos (excedentes alimentares que não estão destinados ao consumidor final, ou são  
fornecidos a caterers) a informação pode também ser apresentada nos documentos comerciais 
que acompanham os alimentos.

A doação de alimentos não pré-embalados é permitida se os consumidores receberem 
toda a informação obrigatória.
As informações alimentares obrigatórias são limitadas à presença de alergénios e a 
qualquer outra informação adicional exigida pela regulamentação nacional.

‘Consumir até’ informa sobre a segurança 
dos alimentos
Não é permitido doar alimentos depois de vencida a data 
de “consumir até”. 
Os doadores devem garantir um prazo de validade andia 
suficiente por forma a permitir a redistribuição e consumo 
seguro para o consumidor final.

‘Consumir de preferência antes de’ informa sobre 
a qualidade dos alimentos
A doação de alimentos depois de passada a data ‘consumir de 
preferência antes de’ é permitida.
Ao redistribuir alimentos passada a data ‘consumir de preferência 
antes de’, é responsabilidade da empresa  alimentar garantir 
condições de armazenamento adequadas e a integridade  
das embalagens.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Doação de alimentos na UE: segurança alimentar e regras de higiene

Lei Geral da Alimentação (Regulamento (CE) n.º 178/2002) 

Pacote de Higiene Alimentar (Regulamentos (CE) nº 852/2004 e 
853/2004)

Requisitos gerais de higiene

Os requisitos gerais de higiene aplicam-se a todos os 
produtos alimentares, em todas as etapas da cadeia de 
abastecimento alimentar. As regras de higiene alimentar 
da EU são gerais e oferecem um grande grau de 
flexibilidade de acordo com o tipo de estabelecimento 
em causa, mas muitas vezes envolvem:

Os alimentos de origem animal destinados ao congelamento 
devem ser congelados sem demora injustificada logo após 
a sua produção. Este requisito não de aplica a retalhistas que 
fornecem alimentos a outros operadores do sector alimentar 
(bancos alimentares, p.e.) se a actividade for marginal, 
localizada e restrita.
Os Estados-Membros que permitem o congelamento de 
alimentos para redistribuição devem adoptar medidas 
nacionais e notificar a Comissão Europeia e os outros  
Estados-Membros.

A UE está empenhada em fornecer alimentos seguros, 
nutritivos, de alta qualidade e acessíveis aos seus cidadãos. 
Todos os consumidores devem ser igualmente protegidos 
pelos mesmos padrões de segurança alimentar, sejam 
eles comercializados diretamente aos consumidores ou 
redistribuídos aos necessitados.

A doação de alimentos deve estar em conformidade com a Lei 
Geral da Alimentação e regras da UE em matéria de higiene 
alimentar, aplicáveis a todos as empresas alimentares. Além 
disso, alguns Estados-Membros também adotaram medidas e / 
ou orientações nacionais.
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• O registo do estabelecimento junto das 
autoridades competentes

• O cumprimento das boas práticas de higiene

• A implementação de procedimentos 
baseados nos princípios de APCPC (Análise 
de Perigos e Controlo de Pontos Críticos).

Alimentos de origem animal

Os retalhistas e organizações de redistribuição que redistribuem 
alimentos de origem animal (carnes, produtos da pesca e da 
aquicultura, laticínios, ovos e produtos de ovos, etc.) devem 
aplicar requisitos específicos de higiene do Regulamento (CE) n. 
853/2004, a fim de proteger a saúde pública, como por exemplo:

Legislação da UE relevante

• Aprovação pelas autoridades nacionais 
antes do início da doação

• Disposições específicas e detalhadas sobre 
temperatura 

Podem ser concedidas excepções a estes requisitos específicos 
de higiene se a actividade dos retalhistas for marginal, restricta e 
local ou se limitar ao transporte e armazenamento.

Congelação de excedentes alimentaresSectores hoteleiro, de restauração ou 
serviços de alimentação

Nos sectores hoteleiro, de catering e restauração, a doação 
de alimentos é mais limitada por razões de segurança 
alimentar, mas é possível identificar e avaliar oportunidades 
caso a caso. Por exemplo: arrefecer as refeições no final do 
serviço pode facilitar a doação dos alimentos. Alguns Estados-
Membros e organizações de comércio já estabeleceram ou 
estão neste momento a desenvolver directrizes específicas 
para estes sectores.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Alguns Estados-Membros procuram estimular a doação  
de alimentos oferecendo:

Regras financeiras na doação de alimentos

Directiva do IVA (Directiva 2006/112/CE do Conselho) – Os Estados-
Membros são responsáveis pela transposição das disposições para a 
legislação nacional.

Imposto sobre o Valor Acrescentado

A legislação do IVA aplicada nos Estados-Membros 
da UE por vezes pode ter implicações na doação de 
alimentos. Ao adaptar as regras aplicáveis aos produtos 
entregues gratuitamente (artigos 16.º e 74.º da Diretiva 
do IVA), os Estados-Membros podem facilitar a doação 
de excedentes alimentares para fins caritativos.

A Comissão da UE para o IVA acordou orientações para 
garantir a aplicação uniforme da diretiva relativa ao IVA 
nos Estados-Membros.

Nalguns Estados-Membros, pouco ou nenhum IVA 
é pago sobre a doação de alimentos, uma vez que 
o valor dos alimentos doados perto da sua data 
“consumir até” ou “consumir de preferência antes de” é  
pequeno ou zero.

Barreiras fiscais não devem impedir a doação de alimentos.

O imposto sobre o valor acrescentado (IVA) pode ter implicações na transferência 
de excedentes alimentares de doadores para bancos alimentares e outras 
organizações de caridade.

As regras do IVA e outros instrumentos fiscais podem criar incentivos 
económicos à doação de alimentos com o objectivo de apoiar a redistribuição 
de excedentes alimentares e a prevenção de desperdício alimentar.

“[…]o valor tributável será o preço 
de compra dos bens doados (ou 
de bens similares ou, na ausência 
de um preço de compra, o preço 
de custo dos bens), ajustados ao 
estado desses bens no momento 
em que a doação ocorre […]”.

Legislação da UE relevante

Incentivos fiscais

Créditos fiscais
Em França e em Espanha, 60% e 35%, 
respectivamente do valor contabilístico dos 
alimentos doados podem ser reclamados 
como crédito fiscal no imposto sobre as 
sociedades. Essa percentagem pode ser 
deduzida do imposto sobre as sociedades 
sobre as suas receitas.

Deduções fiscais
Em Portugal, os doadores podem 
deduzir até 140% do valor dos 
alimentos no momento da doação 
(limitado a 8/1000 do volume de 
negócios do doador) se os alimentos 
forem usados para fins sociais.
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