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“BOAS PRÁTICAS”1 DE CCA, NA MODALIDADE 
RESTAURAÇÃO COLETIVA,  na União Europeia 

Programa “Green Deal Cantines 
Durables” da Valónia  

 
I – INTRODUÇÃO 

A Estratégia de Desenvolvimento Sustentável, adotada pelo Governo da Valónia (Bélgica) em 2016, inscreveu a 
alimentação como eixo de ação prioritário, centrado na interface entre sistemas de produção agrícola e padrões 
de consumo, pondo a tónica na promoção dos produtos alimentares locais. 

Em linha com esta decisão, o Ministro do Ambiente e Transição Ecológica lançou um processo participativo de 
elaboração da estratégia para uma alimentação sustentável que decorreu durante dois anos e em três fases: 

A. Elaboração do referencial Vers un système alimentaire durable en Wallonie, através de um processo 
participativo, envolvendo cerca de uma centena de instituições da cadeia de valor alimentar e outros 
atores do sistema alimentar. O documento propõe um quadro de referência com base em oito princípios 
orientadores e seis objetivos estratégicos (ver caixa), as principais linhas de ação e o modelo de 
governança que devem alicerçar o sistema alimentar sustentável da Valónia. 

B. Organização de 34 Fóruns da Alimentação, com a participação de cerca de mil atores locais implicados no 
sistema alimentar que trabalharam alguns temas específicos. 

C. A aprovação pelo Governo, em novembro de 2018, da estratégia para a alimentação sustentável Manger 
Demain2, a partir destes dois processos participativos, que dota a Valónia de uma visão global, uma 
identidade comum, uma metodologia de trabalho e um plano de ação centrado num tema prioritário para 
o triénio 2019-2021.  

A restauração coletiva foi o tema prioritário selecionado, sob a forma do pacto ecológico Green Deal Cantines 
Durables. A escolha da restauração coletiva foi determinada pela sua transversalidade, ao tocar múltiplas 
dimensões da sustentabilidade (saúde, economia, educação, ambiente), ao abranger todos os contextos e 
categorias sociais da população, pelo efeito de acelerador na transição para um sistema alimentar mais sustentável, 
dado o elevado número de pessoas que podem ser sensibilizadas para alterar os seus hábitos de consumo e, por 
essa via, provocar uma mudança em profundidade do sistema alimentar.  

II – PROGRAMA GREEN DEAL CANTINES DURABLES 

O Green Deal Cantines Durable é um acordo voluntário, envolvendo três categorias de 
signatários: cantinas, facilitadores e autoridades políticas, com o objetivo de melhorar a 
alimentação servida na restauração coletiva na perspetiva do desenvolvimento sustentável, 
tendo como meta abranger até final de 2021 pelo menos um terço de cantinas e de refeições 
servidas, abastecidas progressivamente com produtos biológicos e locais, de acordo com as 
seguintes metas: 

 10% do volume de refeições das cantinas ser proveniente de produtos biológicos e locais, em 2021;  
 20% do volume de refeições das cantinas ser proveniente de produtos biológicos e locais, em 2023;  
 50% do volume de refeições das cantinas ser assegurado por produtos da Valónia, em 2030; 
 Reduzir em 30% o desperdício alimentar nas cantinas, até 2025.  

                                                        
1 “Boa Prática” – Para efeitos do Projeto foi adotada a definição de “boa prática”, proposta pela FAO. De acordo com a FAO 
(2016), “uma boa prática não é unicamente uma prática que é boa, mas uma prática que tendo sido aplicada permitiu alcançar 
bons resultados e que é, por isso, recomendada como modelo. É uma experiência bem-sucedida, testada e validada, no sentido 
amplo, que foi replicada e merece ser partilhada a fim de o maior número de pessoas a possa adotar.”. 
2 Mais informação em: https://www.mangerdemain.be/le-green-deal/ 

https://developpementdurable.wallonie.be/concept-objectifs-strategie/strategie
https://developpementdurable.wallonie.be/alimentation
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2019-05/Referentiel_AD_WEB_compressed.pdf
https://www.walloniedemain.be/articles/la-wallonie-integre-les-recommandations-citoyennes-dans-sa-strategie-en-alimentation-durable/
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2019-05/Strat%C3%A9gie%20Manger%20Demain.pdf
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2019-05/Strat%C3%A9gie%20Manger%20Demain.pdf
https://www.mangerdemain.be/le-green-deal/
https://www.mangerdemain.be/le-green-deal/
https://www.mangerdemain.be/le-green-deal/
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O Programa abrange todos os setores da restauração coletiva (ensino, social, saúde, empresas, administração 
pública), tipos de gestão, localização da cozinha, serviços prestados, etc.  

 

Os signatários assumem o compromisso de contribuir para a sustentabilidade do sistema alimentar levando a 
cabo ações que se inscrevem nos seguintes seis eixos de ação: 

1. Produtos locais e sazonais; 
2. Produtos amigos do ambiente e dos animais; 
3. Produtos do comércio justo; 
4. Refeições saudáveis, equilibradas e saborosas; 
5. Redução do desperdício alimentar e dos resíduos; 
6. Inclusão social. 

Compromissos dos Signatários  
 Cantinas (proprietários e gestores das cantinas, empresas de catering, cozinhas centrais, etc.): realizar, 

de forma continua, pelo menos uma nova ação (escolha de produtos, menus, frequências, quantidades, 
fornecedor, caderno de encargos) enquadrada em cada um destes 6 eixos, a partir de uma lista de ações-
tipo prioritárias definidas no Guide pratique engagements – Cantines; 

 Facilitadores (administração, organismos de interesse público, organizações profissionais, centros de 
estudo, organizações, empresas, produtores, transformadores, distribuidores, etc.): trabalhar no mínimo 
com uma cantina, realizando pelo menos dois novos projetos (formação, coaching, criação de 
instrumentos de apoio, de monitorização, de gestão, troca de boas práticas, etc.), enquadrados em pelo 
menos dois dos 6 eixos de ação, com base na tipologia de ações prevista no Green Deal - Guide pratique 
engagements – Facilitateurs;  

 Autoridades Políticas (autoridades ligadas à restauração coletiva de nível central, regional e local): 
realizar pelo menos duas novas ações estruturais (fixação de objetivos políticos, definição do quadro 
legislativo e regulamentar, criação de serviços e medidas de apoio, etc.) relacionadas com pelo menos dois 
dos 6 eixos de ação, a partir de um conjunto de ações prioritárias previstas no Green Deal - Guide pratique 
engagements – Autorités Politiques. 

A adesão ao Green Deal é efetuada em sessões de assinatura formais, organizadas para o efeito3, nas quais os 
signatários se obrigam a executar, de forma continuada até ao final do programa, em 2021, as ações inscritas numa 
carta de compromisso assinada entre o Governo e os signatários. 

Quadro Operacional 
A governança do Green Deal é assegurada pelo Comité de Direção, constituído por representantes de organizações 
cujas missões coincidem com os 6 eixos de ação do Green Deal, nomeadamente os sectores da produção agrícola, 
agricultura biológica, saúde e nutrição, cozinhas comunitárias4. 

O Comité de Direção tem a tarefa de emitir pareceres sobre as orientações estratégicas a adotar na aplicação do 
Green Deal e assegurar o seu acompanhamento com base nas atividades desenvolvidas pelo Coordenador.  

A coordenação foi atribuída pelo Governo ao Collèges des Producteurs, organização que representa os produtores 
agrícolas da Valónia.  

O Coordenador assegura a implementação e a gestão corrente do Green Deal, particularmente a comunicação 
(eventos, website, newsletters, documentos de referência, etc.) e a interface com os participantes (sensibilização, 
informação, helpdesk, verificação da conformidade das ações/projetos, acompanhamento da execução dos planos 
de ação, etc.). Estas tarefas são asseguradas pela equipa de projeto Cellule Manger Demain, que inclui cinco 
gestores de projeto a nível territorial, interlocutores privilegiados dos signatários do Green Deal, a fim de os 
apoiar no cumprimento dos seus compromissos e acompanhar as dinâmicas locais em matéria de alimentação 
sustentável e criação de Conselhos de Política Alimentar. 

                                                        
3 Foram realizadas 3 sessões (janeiro e maio de 2019, fevereiro de 2020) 
4 Composição do Comité de Direção: le Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique; The Shift; GoodPlanet 
Belgium; la Direction du Développement durable du Secrétariat général du SPW; l’Agence wallonne pour la promotion d’une 
agriculture de qualité (Apaq-W); le Collèges des producteurs; Biowallonie; l’Union Nationale des Agrobiologistes Belges 
(UNAB); Question Santé asbl; la Fédération des Cuisines Collectives Wallonie Bruxelles. 

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_f80e13e0de8344beb5167fd6cd80df48.pdf
https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_429ca2cc995147e68b2fe3b21ff7d7f5.pdf
https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_429ca2cc995147e68b2fe3b21ff7d7f5.pdf
https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_4e61ac783698419189cda83df00d0470.pdf
https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_4e61ac783698419189cda83df00d0470.pdf
http://www.collegedesproducteurs.be/site/index.php/2016-12-22-08-38-13/a-propos/notre-organisation
https://www.mangerdemain.be/equipe/#:~:text=La%20Cellule%20Manger%20Demain%20est%20la%20structure%20charg%C3%A9e,une%20vision%20globale%20de%20la%20dynamique%20de%20transition.
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As cantinas beneficiam de um apoio permanente na realização dos projetos, através de ações de formação teóricas 
e práticas que permitem melhorar os seus conhecimentos sobre a sustentabilidade das refeições e por via de 
assistência técnica personalizada em matéria de transformação, aprovisionamento e contratação pública5. 

Cada cantina aderente ao Green Deal constitui um grupo de trabalho interno composto por membros específicos 
de cada setor em presença (pessoal de cozinha, gestores, encarregados de educação, professores, utentes, ...) que 
assegura o acompanhamento do projeto, a sua continuidade e melhoria a longo prazo. 

Certificação das Cantinas 
Em fevereiro de 2020, um ano após o início do programa, foi lançada a segunda fase do Green Deal: 
a certificação das cantinas com a atribuição do selo Cantines durables. 

O processo de certificação das cantinas segue o princípio de melhoria contínua, construída em três 
níveis, aos quais correspondem um número crescente de critérios a cumprir.  

As cantinas beneficiam de um acompanhamento personalizado na preparação da candidatura, nomeadamente o 
acesso ao programa de formação Green Deal. O cumprimento dos critérios é verificado por um organismo de 
certificação independente e, em seguida, por um júri que decide sobre a atribuição do selo e respetivo nível. As 
cantinas podem entrar no programa de certificação diretamente no nível que considerem mais adequado, sendo a 
certificação concedida por um período renovável de 3 anos (com ou sem alteração de nível), sujeita a um processo 
de controlo independente. 

Após um ano de execução do programa e da terceira sessão de assinaturas, o Green Deal tem atualmente mais de 
500 signatários6, incluindo cerca de 200 cantinas. Este valor representa o equivalente a 120 mil refeições quentes 
servidas por dia na Valónia, de um total estimado de 200 mil. Entre os signatários, contam-se cerca de 140 
produtores que manifestaram interesse em abastecer as cantinas com produtos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 O programa de acompanhamento das cantinas pode ser consultado em: 
https://www.greendealcantines.be/accompagnement  
6 As listas de signatários estão disponíveis em: https://www.mangerdemain.be/signataires/ 

Referencial "Sistema Alimentar Sustentável" 
Princípios Gerais 

1. Exceção e Prioridade: a alimentação é uma necessidade humana fundamental. 

2. Múltiplos Valores: a alimentação não é uma simples mercadoria. 

3. Abordagem Sistémica: o sistema alimentar deve ser tratado em toda a sua complexidade. 

4. Melhoria Contínua: a transição para um sistema sustentável é contínua e ambiciosa. 

5. Diversidade: o sistema alimentar é composto por vários modelos, processos e práticas. 

6. Colaboração: cada ator tem uma responsabilidade e um papel a desempenhar em interação com 

outros. 

7. Equidade Social: todos os intervenientes devem beneficiar da transição. 

8. Resiliência: o sistema é capaz de resistir às perturbações e limitar a dimensão das crises. 

Objetivos Estratégicos 
1. Assegurar a disponibilidade e o acesso de todos aos alimentos no quadro de um sistema alimentar 

sustentável. 

2. Contribuir para a saúde e o bem-estar dos cidadãos. 

3. Promover a prosperidade socioeconómica. 

4. Preservar o ambiente. 

5. Proporcionar um elevado nível de conhecimentos e competências em sistemas alimentares 

sustentáveis. 

6. Implementar mecanismos de governança responsáveis e eficazes. 

https://developpementdurable.wallonie.be/alimentation/label
https://www.greendealcantines.be/accompagnement
https://www.mangerdemain.be/signataires/

