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Esta quinta-feira, 18 de junho, cele-
brou-se o Dia da Gastronomia Sus-
tentável, por resolução da Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 2016.
A comemoração da data internacional faz 
parte dos esforços globais para cumprir 
a Agenda 2030 da ONU para a Susten-
tabilidade, ao reafirmar a relevância da 
gastronomia para um desenvolvimento 
sustentável.
A data realça a gastronomia como uma 
expressão cultural, relacionada com a di-
versidade natural e as tradições no mundo. 
O compromisso com a sustentabilidade 
nesta área  foca-se na responsabilidade de 
produção e consumo de alimentos. Estes 
objetivos devem ser partilhados por todos 
os agentes do turismo gastronómico.
A ONU, em conjunto com a rede de ci-
dades criativas da UNESCO, onde se in-
clui Macau, trabalha com a finalidade de 
promover energia limpa nos restaurantes 
locais (gás e eletricidade em vez de carvão 
ou outras fontes não renováveis e polui-
doras). Sensibiliza, ainda, o público para 
uma gastronomia sustentável através de 
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canais de televisão, programas gastronó-
micos, e por meio de exposições culturais 
sobre alimentos, destinadas à indústria de 
produção e agricultores.
Este é o terceiro ano que a Direcção dos 
Serviços de Turismo (DST) destaca o in-
gresso de Macau na Rede de Cidades Cria-
tivas da UNESCO.
Macau aproveita todos os anos a oportuni-
dade para promover o estatuto como Cida-
de Criativa da Gastronomia da UNESCO 
e o seu compromisso com um desenvolvi-
mento sustentável e criativo, incentivando 
os operadores da indústria a manter viva a 
herança culinária da região.
Os eventos de gastronomia de alto perfil fo-
ram apoiados pela DST, incluindo o anún-
cio da lista dos 50 Melhores Restaurantes 
da Ásia, com a cerimónia a realizar-se em 
Macau em 2018 e 2019. Iniciativas lançadas 
por operadores de viagens, associações e 
outras entidades também receberam o 
apoio da DST, como Campanha Sands 
China Green Cuisine, entre outras.
A cooperação entre todos os atores da área 
da gastronomia contribuem para o desen-
volvimento sustentável da indústria do tu-

rismo de Macau e do mundo.
No entanto, Macau enfrenta um desafio 
único no setor de alimentos frescos pelo 
posicionamento geográfico e densidade 
populacional. Não há uma produção agrí-
cola própria.
Em vez de considerar os ingredientes como 
produtos individuais, os chefs estão cada 
vez mais a considerar o ciclo de vida das 
plantas e os diversos usos orgânicos.
Tem havido todos os anos um aumento no 
número de restaurantes que adotam práti-
cas sustentáveis. Ao incentivar os futuros 
chefs de Macau a terem esta abordagem, 
cresce a compreensão e respeito pelo valor 
de cada ingrediente numa receita.
A conexão com a natureza significa que 
mais chefs usarão cada produto com maior 
propósito e, assim, criam menos desper-
dício.
Devido à pandemia global, o plano de ati-
vidades para este ano foi afetado. A organi-
zação do “Fórum Internacional de Gastro-
nomia, Macau 2020”, prevista para abril, foi 
adiada, com uma nova data para a próxima 
edição ainda por anunciar. As reuniões e 
outras trocas entre o grupo de Cidades 
Criativas da Gastronomia continuaram, 
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mas foram migradas para plataformas 
online. Além disso, para apoiar os profis-
sionais locais de restauração, em parceria 
com a Associação Unida de Comerciantes 
de Bebidas e Alimentos de Macau, a DST 
utilizou canais on-line para lançar em maio 
uma série de vídeos de aprendizagem para 
obter um conhecimento mais profundo 
sobre o trabalho, segurança, habilidades 
de hospitalidade, entre outros, esclareceu 
aquela direção de serviços.
No ano passado (2019), a DST colaborou 
com o National Geographic, realçando vá-
rias iniciativas de restaurantes em Macau 
que procuram oferecer uma culinária com o 
mínimo de desperdícios. O projeto chama-
se “Grande Jornada Gastronómica Verde”.
Este ano, colaborou com o PLATAFORMA 
SABORES para apresentar um vídeo de ex-
posição da cultura gastronómica macaense. 
O objetivo foi promover a história, receitas 
e criatividade do ramo local. O vídeo será 
transmitido no site da DST e pelos órgãos 
de comunicação social. 
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