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Dicas úteis para ir às compras
O consumo de produtos inclui muito mais do que
a nossa viagem ao supermercado para a sua compra
e consumo.
É importante termos em mente que se
contabilizarmos a sua produção, transporte
e distribuição, o consumo de produtos representa
50% das emissões que contribuem para as
alterações climáticas.
Pelo que ao adotar as dicas que se seguem
pode ajudar a:
• Reduzir o desperdício de recursos;
• Reduzir a pegada ecológica e hídrica;
• Promover uma economia circular, fomentando
a produção sustentável;
• Preservar a biodiversidade, contribuindo
para a sustentabilidade do ambiente;
• Ser mais saudável.
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preparar a ida às compras
1. Planeie e organize a ida às compras
É importante preparar e organizar a sua ida
às compras para a tornar mais fácil e eficiente.
1º Planeie as refeições e as necessidades
familiares para toda a semana.
Para ter uma boa economia doméstica é vantajoso
efetuar as compras de forma semanal, planeando
o que será necessário. Desta forma evitam-se
desperdícios ou a falta de algum produto.
O planeamento das refeições permite prever
necessidades e assegurar um plano alimentar mais
equilibrado.
2º Faça uma lista de compras.
Depois de identificar o que será necessário,
basta fazer uma lista que inclua tudo o que precisa.
Assim assegura que não se esquece de nada
e que não compra mais do que precisa.
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Antes de ir às compras
2. Consulte informações de vários mercados
e escolha onde ir
Aproveite o momento de fazer a lista de compras
para verificar e comparar as diferentes ofertas e
promoções dos mercados disponíveis. Contabilize
também as promoções personalizadas, como
cupões. Isto não significa aproveitar todas as
promoções. Como elas se repetem com alguma
regularidade, aproveite apenas as que vão
ao encontro das suas necessidades atuais.
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Lista de compras feita e com decisões ponderadas,
é altura de decidir onde serão realizadas as compras.
Sugerimos que tenha em conta:
• O que precisa;
• O tempo disponível;
• Distância entre a loja e a casa;
• Quantidade de produtos:
-G
 rande quantidade: será melhor ir a uma
grande superfície com uma maior oferta;
-P
 equena quantidade: poderá optar por um
mercado mais perto de casa.
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Antes de ir às compras
3. Confirme o saldo financeiro disponível
A lista elaborada também deve ter em
consideração o seu orçamento disponível.
Se fizer compras semanalmente pode ajustar
a lista ao seu saldo financeiro do momento.
Outra decisão importante é se irá pagar em
dinheiro ou em cartão. Ambas as opções têm
vantagens e desvantagens:
Dinheiro
Tem uma melhor noção de quanto está a gastar.
 e gastar menos do que levou poderá
S
ser tentado a gastar o recente.
Cartão
É mais seguro do que levar dinheiro consigo.
 fácil gastar mais do que o previsto.
É
Se usar cartão de crédito poderá pagar
juros desnecessários.

4. Faça as compras com tempo
Faça as compras com calma e com o tempo
necessário para ponderar o que vai comprar.
Se estiver com pressa terá menos paciência para
comparar e encontrar a melhor relação preço/
qualidade.
Dica extra: Estudos sugerem que quando faz
compras com fome tende a comprar mais
produtos que não precisa e nutricionalmente
menos equilibrados.

5. Leve sacos reutilizáveis
Leve os seus próprios sacos reutilizáveis:
é mais sustentável para a sua carteira e para
o ambiente. Não se esqueça dos isotérmicos
para os congelados.
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Às voltas no supermercado
6. Prepare-se para ser seduzido com ofertas
As lojas, principalmente as de grande
superfície, são concebidas para destacar
a sua ampla oferta, num espaço atrativo
e confortável, para motivar a compra.
Os espaços e a colocação dos produtos
são estudados tendo em conta os hábitos
e os comportamentos dos consumidores
maximizando a possibilidade de compra.

7. Escolha o melhor percurso de compras
Quem é que gosta de andar às voltas
no supermercado?
Utilize a sua lista de compras para traçar um percurso dentro do supermercado, deixando os produtos refrigerados/congelados para o fim,
para que não percam qualidades.

8. Verifique todas as prateleiras
Procure olhar para as prateleiras de alto a baixo:
as melhores opções e mais ajustadas às nossas
necessidades nem sempre saltam à vista.
Isto porque, normalmente, é dado mais destaque
aos produtos de marcas conhecidas.
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Às voltas no supermercado
9. Compare
A comparação é a única forma de conseguir
avaliar qual a escolha mais acertada tendo em
conta marcas, quantidades, características
e preços.
Os produtos de marca própria das cadeias de
distribuição são uma boa opção e apresentam
uma boa relação qualidade/preço.

10. Leia os rótulos
O rótulo atua como um bilhete de identidade do
produto. É lá onde encontramos informações
essenciais como:
• Características;
• Ingredientes;
• Modo de utilização;
• Fabricante;
• Modo de produção;
• Prazo de validade:

- Caso a embalagem do produto contenha
“Consumir de preferência antes de” significa
que estamos perante produtos não tão perecíveis, como bolachas e cereais. Nestes casos,
mesmo após a data referida, ainda é relativamente seguro o consumo, embora possam haver
alterações no referido produto;
- No caso da informação ser “Consumir até”
significa que os alimentos são perecíveis e
a data indicada é a data limite de consumo,
não devendo, em caso algum, o produto ser
consumido após essa data.

TABELA NUTRICIONAL

rótulo
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Às voltas no supermercado
11. Escolha produtos amigos do ambiente
Para se certificar de que o produto que está
a adquirir tem um bom desempenho ambiental
pode guiar-se pelos símbolos ecológicos.
A rotulagem ecológica tem dois grandes objetivos:
1. Promover a produção e a venda de produtos com
menor impacto ambiental;
2. Facilitar a sua identificação como produto com
bom desempenho ambiental.
Aqui apresentamos quatro exemplos de rótulos ecológicos reconhecidos:
Rótulo Ecológico – Esta certificação foi
criada pela União Europeia em 1992 e é
atribuída a produtos que, por comparação
com produtos similares, têm um impacto
reduzido no ambiente durante todo o ciclo
de vida.

Ponto Verde – Demonstra que o fabricante,
embalador ou distribuidor contribui
financeiramente para um sistema
de recolha seletiva para que as suas
embalagens sejam recolhidas, separadas
e recicladas/incineradas contribuindo para
o ambiente.
Eurofolha – Este é o símbolo dos produtos
de agricultura biológica. Embora estes
produtos possam ser mais caros, têm
um impacto ambiental reduzido.
Etiqueta energética dos equipamentos
elétricos – Ajuda a escolher equipamentos
que permitem reduzir o consumo
energético ou com melhor desempenho
energético.
Outros símbolos ou designações “amigas
do ambiente” são não-oficiais e zsurgem por opção
do fabricante.
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Às voltas no supermercado
12. Reduza as embalagens
A escolha de produtos sem embalagem, ou com
pouca embalagem, é um comportamento muito
importante e com grandes benefícios para o
ambiente.
Sabia que cada europeu produz anualmente
cerca de 522 Kg de resíduos urbanos?
Há casos em que a embalagem é indispensável.
Nesses casos, sempre que possível, devemos
optar pelas embalagens compostas apenas por
um único material, dado que a sua reciclagem
é mais fácil.
Sempre que possível devemos preferir
embalagens familiares (também conhecidas
por económicas), pois reduz a embalagem
e o desperdício, podendo até ter vantagens
económicas.

Com exceções, claro, se o orçamento é mais
reduzido ou se estamos perante uma necessidade
individual, é melhor optar por produtos individuais.

13. Escolha o que é da época
Informe-se sobre a origem e a estação própria
das frutas e legumes. Ao optar pelo que é da
época e/ou de produção local estará a escolher
produtos que envolvem um menor consumo de
recursos, nomeadamente de energia para o seu
transporte entre o produtor, o estabelecimento
comercial e o consumidor. Quanto menor o
trajeto, mais sustentável será o alimento.
Ao nível económico, o produto da época é mais
barato e de melhor qualidade.
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Às voltas no supermercado
14. Bons critérios para escolher carne e pescado
Do ponto de vista da sustentabilidade e da
segurança alimentar, é importante saber ler a
rotulagem da carne e do pescado e conhecer os
critérios de escolha para estes alimentos – por
exemplo, saber avaliar a sua frescura e a sua boa
qualidade.
Carne
A origem das carnes, sejam estas frescas,
refrigeradas ou congeladas, deverá também
ser indicada na rotulagem. A forma de avaliar a
frescura da carne varia de espécie para espécie,
mas de forma geral pode ser avaliada pela cor
e pelo cheiro.
Pescado
Todos os produtos, peixe ou marisco, de mar ou
aquicultura, devem indicar obrigatoriamente:
• Denominação comercial da espécie;
• Método de produção (pesca extrativa, água doce,
aquicultura…);
• Zonas de captura.

Para fazer uma escolha sustentável tenha em conta
a categoria de consumo em que as espécies se
encontram, nomeadamente o seu tamanho mínimo
de captura e a sua sazonalidade. Tenha também em
conta o risco de extinção das espécies e avalie quais
pode comer com maior, ou menor, frequência.
Tal como a carne, a forma de avaliar a frescura do
pescado varia, mas, no caso do peixe, deve sempre
procurar olhos cristalinos, escamas aderentes e
guelras avermelhadas.
Para saber mais sobre a escolha da Carne e do
Pescado, consulte os conteúdos da Escola Missão
Continente disponíveis em www.missao.continente.pt.
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Às voltas no supermercado
15. Verifique e guarde o talão de compra
No fim das compras, verifique o seu talão para
se assegurar de que todos os produtos foram
bem registados e as promoções aplicadas.
Guarde-o como prova de compra, pois pode
precisar de reclamar ou devolver algum produto.
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De volta a casa
16. Cada coisa em seu lugar
É importante que siga de imediato para casa,
após sair da loja, para evitar que os produtos
frescos, mais perecíveis ou congelados, comecem
a perder as suas boas qualidades.
Siga as indicações dos rótulos de forma
a guardar todos os produtos nos sítios ideais:
• Os produtos frescos devem ser colocados
no frigorífico;
• Os congelados devem ser guardados de imediato
no congelador;
•A
 s mercearias e os produtos que não precisam
de frio devem ser guardados na despensa.
A arrumação no frigorífico também tem
alguns truques para uma melhor conservação:
• Prateleira superior do frigorífico:
iogurtes, queijo, compotas e maionese;

• Zona intermédia: junto da serpentina de
refrigeração, coloque os alimentos mais
sensíveis, como carne e peixe crus, fiambre
e pratos cozinhados. Cada alimento no seu
recipiente próprio;
• Gaveta: fruta e legumes frescos;
• Porta: leite, sumos, ovos e manteiga.
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De volta a casa
17. (re)aproveitE
Ajustar a quantidade de alimentos que vai
cozinhar é um grande passo para combater
o desperdício alimentar. Não se esqueça de
aproveitar sobras para confecionar outros pratos.
Para saber mais sobre como usar sobras consulte
os conteúdos Escola Missão Continente sobre
como ter uma Alimentação Saudável e Económica.
Disponível em www.missao.continente.pt.

8. Recicle
Um último gesto para contribuir para a
sustentabilidade é fazer a separação regular
dos resíduos. O melhor resíduo é o que não é
produzido, mas, quando esta não é uma opção,
recicle sempre, para um futuro mais sustentável.

