
2021 é o Ano Internacional das Frutas e Legumes 
 

 A Assembleia Geral da ONU declarou 2021 o Ano Internacional das frutas e 

vegetais, uma celebração que pretende ser uma oportunidade para aumentar a 

sensibilização em torno do importante papel das frutas e legumes na nutrição humana, 

na segurança alimentar e saúde, e na realização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

 Segundo as últimas Projeções das Nações Unidas, a população mundial deverá 

passar de 6,8 mil milhões para 9,1 mil milhões de pessoas em 2050. Esse crescimento 

exigirá um aumento da produção de alimentos em 70% e o repensar da forma como nos 

alimentamos e como produzimos os alimentos. 

 

2021 é o Ano Internacional das Frutas e Legumes 

 

Uma sensibilização da população mundial para a importância das 

frutas e legumes numa alimentação saudável e os seus benefícios para a 

saúde. 

 

Esta celebração pretende incentivar as pessoas a ingerirem em maior 

quantidade, alguns alimentos que têm sido pouco valorizados e consumidos. É o caso 

das frutas e legumes em que os consumos estão ainda aquém dos recomendados. 

 Hoje em dia, muito se fala sobre a importância de manter uma alimentação 

saudável, incluindo o consumo variado de frutas e legumes. 

Contudo, a maioria das pessoas comem uma quantidade menor de verduras e 

frutas mesmo sabendo que a ingestão desses alimentos traz benefícios à saúde. 

Frutas e legumes são ricos em vitaminas, minerais e fibras e devem estar 

presentes todos os dias nas refeições, pois contribuem para uma boa saúde e protegem 

contra o aparecimento de várias doenças. 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda o consumo diário de pelo 

menos 400g de frutas e legumes ou de 5 porções por dia, distribuídos ao longo do dia. 



 Nas refeições devemos incluir a sopa de legumes, sendo uma forma 

privilegiada de consumir hortaliças e legumes. No prato principal devemos adicionar 

saladas cruas e legumes. Optar por uma peça de fruta para sobremesa. E entre as 

refeições principais devemos incluir fruta fresca e/ou hortícolas cruas. 

O consumo de frutas e legumes contribui para assegurar que o nosso corpo 

tenha as vitaminas, minerais, fibras e água essenciais. 

 

2021 é o Ano Internacional das Frutas e Legumes 

 

Um apelo à população mundial para a importância de uma 

alimentação sustentável, ou seja, amiga do ambiente protegendo e 

respeitando a biodiversidade e os ecossistemas. 

 

Habitualmente, a alimentação considerada mais amiga do ambiente é aquela 

que exclui a carne e o peixe. Isto não significa que temos de deixar de comer proteína 

animal, mas apostar mais nas frutas e nos legumes, que não são consumidos quanto 

deviam. E se forem provenientes de agricultura biológica tanto melhor. Os alimentos 

produzidos desta forma, que não recorre a adubos químicos e pesticidas, são mais 

sustentáveis. 

Por outro lado, é melhor optar por produtos nacionais e, de preferência, que 

venham de pequenos produtores e mercados locais, do que optar por produtos que 

quase dão a volta ao mundo para chegarem até nós. 

 

2021 é o Ano Internacional das Frutas e Legumes 

 

Uma chamada de atenção da população mundial para as perdas e 

os desperdícios alimentares com grande impacto a nível ambiental, 

quando há pessoas a passar fome. 



Todos os anos, o mundo desperdiça um terço da produção alimentar global, ou 

seja, um terço da comida que se produz está condenada ao lixo. 

E se por um lado, um terço de todos os alimentos produzidos são perdidos ou 

desperdiçados, num contexto onde um sexto da população mundial passa fome. 

Por outro lado, os alimentos perdidos e desperdiçados são responsáveis por 

cerca de 10% das emissões de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento 

global, três vezes mais do que as emissões globais da aviação. 

“Reduzir o desperdício de alimentos representa uma oportunidade crucial para 

aliviar a pressão ambiental no nosso planeta”, defende a Organização de Conservação 

da Natureza no relatório Planeta Vivo 2020. 

  E as perdas e os desperdícios alimentares no setor das frutas e legumes 

continuam a ser um problema com consequências consideráveis.  

 Até 50% das frutas e legumes produzidos nos países em desenvolvimento 

perdem-se na cadeia de abastecimento entre a colheita e o consumo. 

 

Resumindo, a alimentação inadequada, com a decorrente má-nutrição, constitui 

a principal causa de problemas de saúde no mundo. 

Hoje, acima de 820 milhões de pessoas têm fome, quando um terço da comida 

produzida acaba no lixo e com grandes custos ambientais. 

 Dois biliões de adultos e mais de 40 milhões de crianças têm excesso de peso 

devido à má alimentação rica em produtos processados, pouco amigos do ambiente em 

detrimento das frutas e legumes, alimentos mais saudáveis e sustentáveis. 

 Mais uma vez, está nas mãos de cada um de nós combater estes flagelos que 

atingem a humanidade, procurando consumir alimentos saudáveis, amigos do ambiente 

e sem desperdícios. Afinal está em causa a nossa saúde e a saúde do nosso planeta.  

O ano de 2021 é o Ano Internacional das Frutas e Legumes, esta comemoração 

pretende que repensemos a forma como nos alimentamos e como produzimos os 

alimentos, mas depois da tomada de consciência, é urgente agirmos.  

 

Trabalho realizado por: João António Abreu Oliveira do 4.º A em 23-
02-2021 
 



2021 Ano Internacional das Frutas e Legumes 

 

O ano internacional das Frutas e Legumes 2021, um apelo para melhorar a produção alimentar 

saudável e sustentável. 

 Sensibilizar as pessoas sobre o importante papel das frutas e legumes na nutrição 

humana e saúde promovendo um consumo maior destes alimentos. 

 A pandemia Covid-19, fez com que as pessoas encontrassem novas formas de 

combater a fome, isto é com o tempo de isolamento e sem terem para onde ir, começaram a 

cultivar as terras e a tirar proveito delas para a sua alimentação a nível de frutas e legumes, 

tornando-se numa economia sustentável e até criaram culturas de rendimentos. 

 Como sabemos as frutas e legumes são fontes de fibras alimentares, vitaminas e 

minerais que nos ajudam a prevenir doenças crónicas, como o cancro, doenças cardíacas, 

obesidade e agora também contra o Covid-19. 

 Promover o combate ao desperdício que é presentemente um problema global 

bastante sério, a nível económico, ambiental e social. 

 Cerca de um terço de todos os alimentos produzidos anualmente a nível mundial é 

desperdiçado. 

 Na verdade o desperdício não só acontece a nível do consumo, é logo na produção e 

distribuição. Metade da comida produzida acaba como resíduo, antes mesmo de chegar ao 

prato. 

Vamos lembrar-nos mais vezes que há pessoas que passam fome, que os recursos 

naturais são limitados e que podem ser preservados com os nossos pequenos gestos, porque o 

amanhã é-nos desconhecido. 

 A defesa dos produtos frescos é importante para o papel dos pequenos agricultores e 

agricultores familiares, que agora tiram algum sustento destes produtos. 

 Vamos sensibilizar as pessoas para a segurança alimentar e a nutrição. 

  

  

 

 

 

Tomás Carvalho 
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Frutas e Legumes

As frutas e os vegetais são ricos em fibras alimentares,

vitaminas e minerais e fitoquímicos benéficos. A FAO e a

Organização Mundial de Saúde recomendam que cada adulto

consuma diariamente pelo menos 400 gramas de fruta e

legumes para prevenir doenças crónicas (ex. cancro, diabetes,

doenças cardíacas, obesidade) e deficiências de

micronutrientes.
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2021- Ano Internacional das Frutas e Legumes

Aumentar a sensibilização em torno do importante papel das frutas

e legumes na nutrição humana, na segurança alimentar e saúde, e

na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(ODS).



Objetivos:
• Sensibilizar políticos e cidadãos para os benefícios nutricionais e de saúde do

consumo de frutas e vegetais;

• Promover dietas e estilos de vida diversificados, equilibrados e saudáveis

através do consumo de frutas e hortaliças;

• Redução de perdas e desperdícios em sistemas alimentares de frutas e

hortaliças;

• Promoção do consumo e produção sustentável de frutas e hortaliças que

contribuam para sistemas alimentares sustentáveis;
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Objetivos (Continuação)
• Maior sustentabilidade do armazenamento, transporte, comércio, 

processamento, transformação, varejo, redução de resíduos e reciclagem, bem 

como interações entre esses processos;

• Integração de pequenos agricultores, incluindo agricultores familiares, na 

produção local, regional e global, cadeias de valor/fornecimento para produção 

sustentável e consumo de frutas e hortaliças, reconhecendo as contribuições 

de frutas e hortaliças, incluindo variedades criadas pelos agricultores, para sua 

segurança alimentar, nutrição, meios de subsistência e rendas;

• Reforço da capacidade de todos os países, especialmente países em 

desenvolvimento, de adotar abordagens e tecnologia inovadoras no combate à 

perda e desperdício de frutas e vegetais.
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 Portugal é um dos países com mais desperdício alimentar ;

 O desperdício alimentar é uma questão grave que precisa de ser resolvido é

preciso tomar uma decisão para acabar com o desperdício de alimentos.

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC-

ND

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA
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Como é que nós simples cidadãos poderemos contribuir:
 Devemos congelar os alimentos quando não usarmos.

 Antes de ir ao supermercado devemos planear as refeições e

fazer uma lista de compras.

 Consultar o prazo de validade de todos os produtos,

escolhendo os de prazo mais alargado;

 Utilizar primeiro os hortícolas e as frutas mais maduras e só

depois as mais verdes;

 Utilizar a fruta amolecida para preparar batidos de fruta ou

fruta cozida/assada;



Como é que nós simples cidadãos poderemos contribuir:
 Reaproveitar as sobras de batatas do dia anterior para fazer sopa ou um puré

de batata;

 Aproveitar sobras de hortícolas para confecionar uma sopa ou um
esparregado;

 Aproveitar a água da cozedura dos legumes para sopas e/ou cozidos e até
congelar para utilizar na confeção de outras refeições;

 Não deite fora as cascas de determinados hortícolas ou frutas (cebola, limão
ou laranja), aproveite-as para fazer chá ou compotas;

 As refeições devem ser confecionadas em quantidades adequadas ao número
de pessoas;

 Congelar os alimentos confecionados que sobrarem ou coloque-os no
frigorífico em recipientes apropriados.



 Fazer uma horta domestica

• Utilizar um pequeno quintal ou jardim. No caso de não possuir, pode utilizar
uma varanda.

• Reaproveitar algumas embalagens (como garrafões, pacotes de leite, garrafas
de sumo…) para criar vasos. Os recipientes transparentes deverão ser
pintados ou forrados para que o sol não sobreaqueça a terra e queime as
raízes.

• Fazer furos no fundo dos recipientes para escoar a água.

• Utilizar pratos por baixo dos vasos para a recuperar.

• Aproveitar a água das chuvas.

• Escolha sementes e plantas saudáveis para o cultivo;

• Plantar de acordo com a região, a estação do ano e o clima.

Como é que nós simples cidadãos poderemos contribuir:
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Como é que nós simples cidadãos poderemos contribuir:

A horta doméstica proporciona momentos recreativos e de lazer e permite:

• Obtenção de alimentos biológicos e frescos, nutricionalmente ricos em 

vitaminas e minerais e a baixo custo;

• Maior confiança nos produtos consumidos e possibilidade de controlo do uso 

de produtos químicos;
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Pequenos gestos podem ajudar a mudar o planeta. 

Ajude-nos a evitar o desperdício alimentar. Ajude-nos a 

reduzir a fome no mundo.

Juntos somos mais fortes.
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O Ano Internacional das Frutas e Hortaliças 2021 (IYFV), 
conforme declarado pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 
A/RES/74/244, tem como objetivo conscientizar, direcionar a 
atenção política e compartilhar boas práticas sobre os benefícios 
nutricionais e para a saúde do consumo de frutas e hortaliças, a 
contribuição do consumo de frutas e hortaliças para a promoção de 
dietas e estilos de vida diversificados, equilibrados e saudáveis, 
além de reduzir a perda e o desperdício de frutas e hortaliças.



Mais frutas, hortaliças e legumes

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o baixo consumo de frutos, 

hortaliças e legumes está entre os 10 fatores de risco para o aparecimento de 

doenças e morte prematura. Estima-se que o baixo consumo de hortofrutícolas seja 

responsável por cerca de 19% dos cancros gastrointestinais, 31% da doença 

cardiovascular isquémica e por 11% dos enfartes do miocárdio. Além disso, os dados 

indicam que mais de 2,7 milhões de vidas podiam ser salvas todos os anos se cada 

pessoa consumisse quantidades adequadas de fruta e vegetais.
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Os benefícios do consumo de fruta e hortaliças, de preferência da época, são bem

conhecidos e são vários os estudos que confirmam o seu impacto positivo na nossa saúde e

bem estar.

A OMS recomenda o consumo diário, de pelo menos 400g de hortofrutícolas (frutas e

legumes), ou de 5 porções por dia.
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Os benefícios para a saúde

Os hortofrutícolas, além de apresentarem um baixo teor energético (são pobres em calorias), são

constituídas por uma elevada percentagem de água e são uma excelente fonte de vitaminas,

minerais, fitoquímicos, antioxidantes e fibra.

A sua riqueza nutricional é essencial para a regulação e manutenção do bom funcionamento do

organismo e do estado de saúde.

Podemos mesmo dizer que as frutas e as hortaliças são os fornecedores de excelência destes

micronutrientes e de alguns tipos de fibras alimentares, que exercem um papel de proteção do

nosso organismo.

O consumo adequado de hortofrutícolas, desempenha um papel protetor contra doenças crónicas

não transmissíveis (alguns tipos de cancro, obesidade, diabetes tipo 2, doenças

cardiovasculares…)
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Além disso, o baixo consumo de frutas e legumes está também associado a carências de

vitaminas e minerais e alterações do funcionamento do trânsito intestinal (obstipação, prisão

de ventre, hemorróidas, diverticulose, …).

Ainda, o consumo regular destes alimentos, é um aliado das dietas de perda e manutenção

de peso, por serem pobres em calorias e isentos de gordura, ricos em água, mas também

por serem uma ótima fonte de fibras alimentares que promovem a sensação de saciedade.

Infelizmente, em Portugal o consumo de hortofrutícolas encontra-se abaixo do

recomendado. Estes valores são também inferiores ao consumo destes alimentos noutros

países do sul da europa e que seguem um padrão alimentar mediterrânico.
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O QUE PODEMOS FAZER PARA REDUZIR O 
IMPACTO AMBIENTAL DOS ALIMENTOS

Desde o campo até ao prato, a produção, o processamento e o transporte dos alimentos 

requerem enormes quantidades de energia, água e produtos químicos. As sugestões que se 

seguem ajudam-nos a fazer escolhas inteligentes:

1. Escolher alimentos amigos do ambiente: a primeira coisa a fazer para reduzir a pegada 

ambiental dos alimentos que consumimos é comer mais fruta, legumes e cereais, assim como 

limitar o consumo de carne vermelha.

Podemos procurar alimentos frescos, que têm menos “níveis” no seu processamento desde o 

campo até ao prato. Congelar, embalar, processar, cozinhar e refrigerar os alimentos aumenta o 

consumo de energia. Por exemplo, levar para casa um saco de cenouras congeladas representa 

cerca do triplo de fatores associados à poluição e aquecimento global comparado à compra de 

um molho de cenouras frescas. 
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2. Comprar produtos biológicos e outros de sustentabilidade certificada: sempre que for possível, 

é importante comprar alimentos biológicos ou com outras certificações. A agricultura biológica é, 

de facto, uma escolha mais segura para o ambiente e para a nossa saúde, uma vez que oferece 

alimentos saudáveis sem recorrer à utilização de pesticidas e fertilizantes sintéticos. Quando os 

utiliza esses são de origem orgânica.
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3. Consumir produtos locais: é importante também escolher, sempre que possível, alimentos 

produzidos localmente e evitar comprar os que são importados e transportados de avião. Isto 

ajuda a reduzir a poluição e a energia associadas ao transporte, armazenamento e refrigeração 

destes alimentos.

4. Vigiar o desperdício de alimentos: este é outro aspeto importante a ter em conta quando 

tentamos reduzir a pegada ambiental
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IMPACTOS DAS PERDAS DE 
ALIMENTOS

As perdas de alimentos têm dois tipos de impactos: ambientais e económicos. 

❖Impacto ambiental: O primeiro impacto das perdas de alimentos no ambiente está relacionado 

com a emissão de gases com efeito de estufa. Um estudo da FAO28 mostra que, excluindo o uso 

da terra, a pegada global de carbono provocada pelas perdas de alimentos foi equivalente a 3,3 

mil milhões de toneladas de CO₂, em 2007. Isto significa que, se incluirmos as perdas 

alimentares no ranking dos 20 países com maior número de emissões de gases com efeito de 

estufa, essas aparecem em terceiro lugar, depois da China e dos Estados Unidos

08/03/2021



❖Impacto económico: A FAO calcula que, em 2007, o custo económico das perdas globais de 

alimentos, baseado nos preços ao produtor de 2009, foi de cerca de 750 mil milhões de dólares 

americanos, aproximadamente o PIB da Suíça ou da Turquia em 2011.
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Como travar as perdas e o 
desperdício de alimentos

❖Reduzir: A prevenção é, sem dúvida, a melhor maneira para reduzir as perdas e o desperdício 

alimentares. É importante, antes de mais, aumentar os níveis de consciencialização sobre o 

problema. Para tal, o melhor instrumento são as campanhas de comunicação e sensibilização. 

Estas campanhas, para serem eficazes, devem dirigir-se a todos os intervenientes na cadeia de 

abastecimento, porque, como vimos no capítulo anterior, as perdas e o desperdício alimentares 

ocorrem ao longo de toda essa cadeia. 

❖Reutilizar: A reutilização de alimentos desperdiçados significa, habitualmente, o seu 

reencaminhamento para mercados ou negócios alternativos. Uma coisa que pode ser feita para 

reutilizar os desperdícios alimentares é criar novos mercados para esses produtos.
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❖Reciclar/recuperar: há uma diferença entre reciclar e recuperar. Enquanto a primeira significa 

transformar os desperdícios num novo produto, a segunda implica a produção de nova energia a 

partir dos desperdícios. Os reguladores têm dado passos para serem desenvolvidos programas 

de gestão sustentável dos desperdícios e para promover e incentivar a separação, na fonte, de 

materiais recicláveis. No entanto, estes passos não têm sido suficientes para o tratamento efetivo 

dos desperdícios alimentares, sobretudo porque a separação, na fonte, deste tipo de 

desperdícios é ainda incipiente.
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Todos os anos se perdem e desperdiçam 1,3 
mil milhões de toneladas de alimentos em 
todo o mundo

As causas deste fenómeno estão, por um lado, nas limitações técnicas verificadas nas primeiras 

fases da cadeia de abastecimento alimentar e, por outro, nos erros de previsão das encomendas 

e nas estratégias de vendas dos sectores de distribuição. No fundo da cadeia de abastecimento 

alimentar, as razões para o desperdício são as compras e as quantidades excessivas do que se 

cozinha, a dificuldade em compreender, nas etiquetas, as diferenças entre “prazo de validade “ e 

“preferível consumir antes de”, e os erros cometidos na armazenagem dos alimentos.
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Nós, os consumidores, podemos fazer muito para prevenir e evitar o desperdício. Como vimos no 

dossier, a observância de alguns princípios básicos ajuda-nos a reduzir esse desperdício de 

alimentos. Para que, todos juntos, possamos fazer mais para prevenir e evitar o problema, 

precisamos igualmente de aumentar o nível de consciência destas questões junto das pessoas 

que nos estão mais próximas. 

Os estudantes podem, por exemplo, pedir às suas escolas que reduzam o desperdício alimentar.
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