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Carta “Antigaspi” do Ministério da Agricultura, da Viticultura 
e do Desenvolvimento Rural para eventos públicos 

 

 

Contexto 

No âmbito do combate ao desperdício alimentar, o Ministério da Agricultura, da Viticultura e do 
Desenvolvimento Rural (a seguir designado por “Ministério”) lançou, em 2016, a campanha de 
sensibilização “Juntos contra o desperdício alimentar!” (em seguida “Campanha Antigaspi”). Desde 
então, foram muitas as ações que surgiram com a designação “Antigaspi”. 

O objetivo é permitir aos organizadores usarem o logótipo “Antigaspi” do Ministério em eventos 
públicos nos quais os alimentos são propostos ao público respeitando as condições de combate ao 
desperdício alimentar definidas na presente carta. 

Definição: entendemos por “desperdício alimentar” qualquer alimento destinado ao consumo humano 
que, numa determinada etapa da cadeia alimentar, é perdido, deitado fora ou degradado. 

 

Objetivo 

Apoiar e incentivar os organizadores de eventos públicos, disponibilizando orientações para combater 
o desperdício alimentar e promover a campanha nacional “Juntos contra o desperdício alimentar” em 
antigaspi.lu. 

 

Condições gerais 

1. O organizador introduz previamente um pedido escrito através do formulário “Pedido de 
utilização do logótipo Antigaspi” (para ser descarregado de antigaspi.lu ou preenchido em 
linha). 

2. O direito de utilização do logótipo “Antigaspi” é atribuído pelo Ministério para um 
determinado evento. 

3. A utilização do logótipo só é permitida a partir da receção do parecer favorável do Ministério. 
4. Caso a autorização de uso do logótipo “Antigaspi” seja rejeitada na sequência de um pedido, 

o Ministério compromete-se a formular por escrito o motivo da rejeição. O organizador pode, 
se assim o pretender, alterar as medidas consideradas, de forma a cumprir melhor as 
exigências da presente carta e realizar um novo pedido. 

5. Para obter o logótipo “Antigaspi”, o evento deve cumprir, pelo menos, sete das medidas 
invocadas, sabendo que respeitar as boas práticas de higiene é obrigatório. 

6. O aspeto do logótipo não pode ser alterado pelo organizador do evento, à exceção das 
dimensões que podem ser adaptadas aos vários suportes visuais. 
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Obrigações em matéria de segurança alimentar 

As boas práticas de higiene, nomeadamente o cumprimento contínuo da cadeia do frio, devem ser 
aplicadas. Para informações sobre este assunto, o organizador pode consultar o site Internet 
https://securite-alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Denrees-alimentaires/Hygiene-
alimentaire.html. 

Recomendações de ordem técnica 

1. Na medida do possível, e de forma a poder reutilizar os eventuais restos*, as matérias-primas 
devem ser conservadas o menos transformadas possível até ao último momento (p. ex., não 
misturar previamente verduras ou saladas com o molho vinagrete). 
*Neste caso, entende-se por “restos” a parte não vendida nem usada de um alimento que não 
foi apresentada em livre serviço com vista à sua venda (à exceção dos alimentos pré-
embalados), e que não foi sujeito a qualquer degradação que a torne imprópria para o 
consumo humano. 

2. À exceção do “fingerfood”, e dentro do possível, os pratos são propostos em pequena e grande 
porção. O termo “porção criança” não deve ser usado para as pequenas porções. 

3. Caso seja servido um menu completo (p. ex., entrada, prato e sobremesa), o organizador deve 
também propor, pelo menos, uma versão do menu sem sobremesa, ou cada prato 
individualmente. 

4. Caso o serviço seja feito no prato, sempre que possível, as porções serão razoáveis, com 
possibilidade de um segundo serviço. 

5. Caso seja proposto um buffet, os clientes serão informados por escrito (p. ex., um cartaz) que 
terão a possibilidade de ir uma segunda vez ao buffet. 

6. Caso os clientes não acabem o prato, poderá ser-lhes proposto que levem os restos. Neste 
caso, devem privilegiar-se embalagens alimentares reutilizáveis (p. ex., Ecobox®). Deve 
observar-se que os restos dos pratos não devem regressar à cozinha para serem mudados para 
outro recipiente, de acordo com as boas práticas de higiene. 

7. Um contentor de resíduos orgânicos, destinados a ser revalorizados, é disponibilizado aos 
clientes, junto dos contentores de resíduos não recicláveis. 

8. Durante um evento com refeição opcional, convém implementar um sistema de reservas para 
a refeição. 

9. No fim do evento, os alimentos não vendidos já não podem ser comercializados e devem ser 
levados pelos organizadores, voluntários ou pessoal presente, desde que não se tenham 
degradado de uma forma que os torne impróprios para o consumo humano. 
Note que, após a congelação em casa, por exemplo, os produtos alimentares não podem, de 
forma alguma, ser reaproveitados para eventos públicos futuros! 

10. Cartazes destinados a comunicar sobre os compromissos do organizador para combater o 
desperdício alimentar serão destacados. 

Mecanismo de inspeção 

Caso a presente carta não seja respeitada, a autorização de uso do logótipo “Antigaspi” pode ser 
retirada. A partir desse momento, o organizador compromete-se a interromper, com efeito imediato, 
toda a comunicação que inclua o logótipo “Antigaspi” ou que mencione parcerias no âmbito da 
Campanha Antigaspi. O organizador não pode fazer valer qualquer pretensão de indemnização em 
caso de suspensão ou revogação do direito de uso do logótipo “Antigaspi”. 

O Ministério pode realizar uma inspeção no local, sem avisar previamente o organizador. 
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