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1. O que é o FLAW4LIFE

O FLAW4LIFE – Spreading ugly Fruit Against food Waste
- é um projecto de três anos (14/09/2015-13/09/2018),
co/-financiado pelo programa LIFE da EU. O objectivo
central do projecto é reduzir o desperdício alimentar devido
à aparência e o consequente desperdício dos recursos utilizados na sua produção, criando um mercado alternativo para
as frutas e hortícolas que são descartadas devido à aparência e criando um movimento capaz de mudar padrões de
consumo. O orçamento total previsto para o projecto foi de
574,396€, dos quais 320,600€ foram financiados pela EU.
O custo final do projecto foi 82% do valor orçamentado.
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2. O problema
Na Europa, todos os anos,
cerca de 50% da comida
produzida é desperdiçada ao
longo de toda a cadeia agroalimentar.
Segundo a FAO,o actual
desperdício alimentar nos
países industrializados
ascende a 1,3 mil milhões de
toneladas por ano, suficientes
para alimentar as cerca de
925 milhões de pessoas que
passam fome no mundo.
Só em Portugal são
desperdiçadas um milhão
de toneladas de alimentos
por ano, de acordo com as
conclusões do PERDA.
Este desperdício tem consequências não apenas éticas mas
também ambientais, já que envolve o desperdício dos recursos usados na sua produção (como terrenos, energia e água)
e a emissão de dióxido de carbono e metano resultante da
decomposição dos alimentos que não são consumidos.
Um dos motivos para este desperdício é a preferência
dos canais habituais de distribuição por frutas e legumes
“perfeitos” em termos de formato, cor e calibre que acaba por restringir o consumo aos alimentos que respeitam
determinadas normas estéticas. Esta exigência resulta num
desperdício de cerca de 30% do que é produzido pelos
agricultores na Europa.
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3. A solução proposta
Em Portugal, desde 2013 a Fruta Feia, uma cooperativa
de consumo sem fins lucrativos, luta para solucionar este
problema. Compra directamente aos agricultores da região aquelas frutas e hortícolas rejeitados pelas grandes
cadeias de distribuição devido à aparência (cor, calibre e
formato) e com esses produtos – sempre da região e da
época – monta cabazes e vende-os aos consumidores associados. Os cabazes são montados e vendidos em pontos
de entrega, onde os consumidores os vão levantar uma vez
por semana. Cada ponto de entrega permite contratar um
dinamizador local e conta com 310 consumidores associados.
Os pontos de entrega funcionam em associações locais,
que cedem uma sala uma tarde por semana. Em troca, a
Fruta Feia recebe nessa associação 310 associados numa
tarde, ajudando a dinamizar o espaço.
Os cabazes são montados com a ajuda de uma equipa
de voluntários, que podem ser indivíduos ou grupos pertencentes a outra associação. Isto permite aumentar a
inclusão e integração social de grupos minoritários, através
de parcerias com associações e outros projectos de cariz
social que têm pessoas com interesse em ajudar na montagem dos cabazes nos pontos de entrega. No final, a cada
voluntário é oferecido um cabaz, como agradecimento pela
sua ajuda.
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A Fruta Feia desenvolveu
um modelo de consumo
ambiental baseado num
modelo de cadeia de
fornecimento racionalizado
(LEAN supply chain), sem
desperdiçar recursos naturais
e energéticos, e que pode ser
aplicado em circunstâncias
semelhantes noutros países:
>> Proximidade de consumo, que garante que os produtos
não vêm de uma distância superior à estipulada;
>> Consumo exclusivo de frutas e legumes da época, assegurando que os produtos consumidos representam o
menor gasto energético e erosão do solo possível;
>> Sistema de transporte optimizado que minimiza os custos ambientais do transporte;
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participação em eventos, divulgação dos media, envolvimento da comunidade escolar, networking com outros
projectos e entidades e colaborações internacionais
para implementar projectos semelhantes noutros países.

5. Quem participa
Coordenador: Cooperativa Fruta Feia

Responsável pela replicação do seu modelo de consumo a
nível nacional. Foi também responsável pela disseminação
da mensagem do projecto a nível nacional e internacional,
nomeadamente através da organização de acções de networking e cooperação não só entre projectos LIFE mas
também com outros projectos internacionais dedicados ao
combate ao desperdício alimentar.

>> Compra dos cabazes pelos consumidores é feita num
ponto de entrega fixo, eliminando as emissões de
GEE’s associadas a uma entrega porta-a-porta;
>> Reutilização das caixas de madeira onde os cabazes
são montados, e uso de sacos de pano para os consumidores levarem os produtos para casa;
>> Compra nos agricultores e venda aos consumidores
é efectuada no mesmo dia, eliminando os custos ambientais e económicos de armazenamento, assim como
garantindo a frescura dos produtos;
>> Colaboração com instituições sociais e outros projectos que lutam contra o desperdício alimentar, através
da doação, no final do dia, dos cabazes que não são
levantados pelos associados, permitindo que estas associações canalizem os produtos para pessoas caren-

Parceiro: Departamento de Mecânica do Instituto Superior
Técnico (Universidade de Lisboa).

Responsável pela monitorização dos impactos ambientais e
sócio-económicos do projecto-piloto da Fruta Feia, assim
como os da sua replicação a nível nacional. Desenvolveu
também um algoritmo para optimizar o transporte dos produtos desde o campo até ao ponto de entrega.

ciadas.
Parceiro: Câmara Municipal de Lisboa (CML)

4. Objectivos do projecto
>> Replicar a metodologia da Fruta Feia ao longo do
território nacional, abrindo novos pontos de entrega e
aumentando o desperdício evitado anualmente.
>> Disseminar o modelo da Fruta Feia a nível nacional e
internacional como uma resposta ao actual problema
do desperdício alimentar devido à aparência através da

Responsável pela organização de actividades junto da comunidade escolar, com o objectivo principal de aumentar a
sensibilização para a problemática do desperdício alimentar
devido à aparência.
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6. Acções e resultados
Replicação do modelo de consumo da Fruta Feia
No início do FLAW4LIFE (Setembro de 2015) a Fruta
Feia havia já estado com sucesso o seu projecto-piloto em
Lisboa, contando na altura com 3 pontos de entrega, 750
consumidores associados, uma rede de 49 agricultores, e
evitava o desperdício de 3,3 toneladas de frutas e hortícolas por semana.
O FLAW4LIFE teve como objectivo replicar o modelo
da Fruta Feia noutras regiões de Portugal. Oito novos
pontos de entrega foram abertos, em Lisboa e no Porto,
alcançando 4 distritos diferentes (Lisboa, Setúbal, Porto e
Braga), aumentando o número de consumidores para 3410,
o número de agricultores para 157, e aumentando para 14,6
as toneladas de desperdício evitado por semana.
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Esta replicação envolveu as seguintes tarefas:
>> Selecção e formação dos dinamizadores locais
>> Procura e selecção de uma rede de agricultores
>> Procura e selecção de associações locais para
montar e vender os cabazes uma tarde por semana
>> Garantia de um número mínimo de consumidores
associados
>> Selecção de uma equipa de voluntários para ajudar
na montagem dos cabazes
>> Programação da página web, como uma ferramenta
de gestão, para os novos pontos de entrega
>> Compra do material necessário (carrinha de transporte, caixas de madeira, balança, sacos de pano, computador com software de facturação e impressora)

Projecto-piloto FLAW4LIFE
(Setembro
(Setembro
2018)
2015)
Pontos de entrega

3

11

Agricultores

35

187

750

3.410

3

11

80

767

3

11

Consumidores
associados
Trabalhadores (específicos para o projecto)
Voluntários
Associações locais
dinamizadas
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Monitorização do desempenho ambiental e socioeconómico
da Fruta Feia
Foi feita uma monitorização do desempenho ambiental e
socioeconómico não só do projecto-piloto da Fruta Feia,
mas também da sua replicação noutras regiões de Portugal.
Foi realizada uma Avaliação do Ciclo de Vida (LCA)
dos produtos abrangidos no FLAW4LIFE, nomeadamente:
>> LCA dos produtos Fruta Feia vs. canais de distribuição
convencionais;
>> LCA dos produtos agrícolas vendidos pela Fruta Feia
após a implementação do algoritmo de otimização de
transporte

Projecto-piloto
(Setembro 2015)

FLAW4LIFE
(Setembro 2018)

3,3

14,6

Redução da emissão de GEEs (kg CO2 eq/semana)

2.897

13.021

Eficiência energética – água (m3/semana)

3.572

16.054

Eficiência energética – energia (KWh/semana)

4.667

20.975

3

16

Redução de desperdício alimentar (ton/semana)

Eficiência energética – solo (ha)
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Envolvimento da comunidade escolar
Várias actividades foram organizadas, pela Câmara
Municipal de Lisboa, nas escolas básicas no sentido de sensibilizar a comunidade escolar para o problema do desperdício alimentar devido à aparência e promover um consumo
sustentável, incentivando ao consumo de frutas e hortícolas
“feias” da região, da época.

Destas actividades
destaca-se o concurso
“Feios mas Saborosos”, no
qual os estudantes foram
desafiados a escrever ou
desenhar uma história sobre
fruta feia e desperdício
alimentar, e que resultou na
publicação de um livro de
histórias.
Estudantes

Projecto-piloto
(Setembro 2015)

FLAW4LIFE
(Setembro 2018)

111

4.119

FLAW4LIFE Relatório para leigos

Spreading Ugly Fruit Against Food Waste

8

Disseminação nacional e internacional da mensagem do
FLAW4LIFE
O modelo de consumo da Fruta Feia foi divulgado como
uma resposta ao problema do desperdício de alimentos
devido à aparência. Várias actividades foram realizadas
não só para partilhar o conhecimento e a experiência
adquiridos durante a execução do projecto FLAW4LIFE,
como também para criar sinergias com outros projectos que
combatem desperdício alimentar a nível internacional, assim
como para alcançar uma maior participação dos principais
intervenientes governamentais e não-governamentais.
>> Divulgação através de artigos de imprensa, reportagens de televisão, artigos científicos, conferências;
>> Presença em diversas plataformas ligadas ao desperdício alimentar;
>> Apresentação do projecto FLAW4LIFE em eventos relacionados com o desperdício alimentar, economia circular, inovação e sustentabilidade;
>> Divulgação de vídeo promocional do FLAW4LIFE, sensibilizando o público geral para o problema em questão;
>> Guia para um consumo sustentável: um guia dirigido
às autoridades locais sobre como apoiar os produtores
locais e reduzir o desperdício alimentar;
>> Mentoria e apoio prestados a outras pessoas que
pretendem criar um projecto semelhante ao da Fruta
Feia noutros países;
>> Colaboração com intervenientes a nível nacional e internacional no sentido de criar uma de discussão e
combate ao desperdício alimentar, nomeadamente trabalhando com a Comissão Nacional de Combate ao
Desperdício Alimentar na elaboração da Estratégia
Nacional e do Plano de Acção para Combater o
Desperdício Alimentar.
> Ver o vídeo
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7. Beneficios socioeconómicos
>> Aumento da produtividade dos agricultores envolvidos: actualmente a Fruta Feia trabalha com
187 produtores e evita o desperdício de 14,6
toneladas de frutas e hortícolas por semana,
canalizando 5.486€/ano para os agricultores;
>> Revitalização de 11 associações locais, onde estão
os pontos de entrega da Fruta Feia (Anjos70,
Trienal de Arquitectura, SMUP, Cooperativa Povo
Portuense, Ginásio do Torne, Mercado do Rato,
Centro Incentivar a Partilha de Cruz de Pau, O
Lagar, Academia Almadense, Bar Académico e
Mercado da Venteira);
>> Aumento do número de pessoas que têm acesso
a alimentos frescos, da época e da região a um
preço reduzido;
>> 11 postos de trabalho criados: 3 para a gestão
do FLAW4LIFE e 8 para a dinamização dos novos pontos de entrega da Fruta Feia. Todos os
colaboradores têm contractos de trabalho sem
termo;
>> Aumento do número de voluntaries, capitalizando o sentimento de pertença ao projecto: actualmente existem 767 voluntários envolvidos na
montagem dos cabazes. Tendo em conta que os
voluntários se organizam numa equipa de 10 pessoas em cada ponto de entrega, existem 110
voluntários envolvidos por semana;
>> Inclusão e integração social de grupos minoritários, através de parcerias de com associações e
outros projectos que têm pessoas interessadas
em fazer voluntariado na Fruta Feia, ajudando
na montagem dos cabazes (Crescer na Maior,
Boa Vizinhança, Lar Jorbalan, Cooperativa Sol
Maior, GIRA, A Avó Veio Trabalhar);
>> Cooperação com outros projectos contra o desperdício alimentar e instituições de solidariedade
social, através da doação dos cabazes não levantados pelos associados no final do dia (Refood,
CASA, AJU, Centro Social e Paroquial Nossa
Senhora de Porto Salvo, GESTUAL, AETP);
>> Cooperação com associações sem fins lucrativos,
através da venda de frutas e vegetais a um
preço reduzido. Uma vez que todos os custos
da cadeia são cobertos pela venda de cabazes
aos consumidores, há possibilidade de acomodar
na carrinha produtos destinados a encomendas
especiais e vendê-los a um preço reduzido a tais
instituições (AIPICA, CSSCJ, UPPA);
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8. Replicabilidade
e transferabilidade
O FLAW4LIFE provou que
o modelo de consumo da
Fruta Feia é totalmente
replicável noutras regiões em
Portugal com circunstâncias
similares.
Através de colaborações internacionais e do Guia de Boaspráticas desenvolvido, o FLAW4LIFE fornece as recomendações para um modelo comum, guias e estruturas que
podem ser aplicadas noutros países para replicar o modelo
de consumo da Fruta Feia contra o desperdício alimentar
devido à aparência. Tais colaborações foram feitas, entre
outros, com o Bem Simon – Imperfect Produce (USA), Fruta
Imperfeita (Brasil) e Ugly’n’Good (Holanda).
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9. Perspectivas pós-LIFE

CONTINUAR A LUTAR CONTRA O DESPERDÍCIO ALIMENTAR DEVIDO À APARÊNCIA: UMA VEZ TERMINADO O FINANCIAMENTO DO LIFE, A COOPERATIVA FRUTA FEIA É JÁ AUTO-SUSTENTÁVEL. SENDO
UMA COOPERATIVA SEM FINS LUCRATIVOS, TODO O POSSÍVEL LUCRO GERADO É PARA SER REINVESTIDO NO CRESCIMENTO DO PROJECTO, ISTO É, NA REPLICAÇÃO DA METODOLOGIA DA FRUTA
FEIA EM PORTUGAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE NOVOS PONTOS DE ENTREGA. A REPLICAÇÃO SERÁ
FEITA NOUTRAS CIDADES DO PAÍS, ONDE HOUVER O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS INSCRITAS PARA
CONSUMIR FRUTA FEIA;

AUMENTAR A SENSIBILIZAÇÃO PARA O PROBLEMA DO DESPERDÍCIO DEVIDO À APARÊNCIA E DISSEMINAR A ABORDAGEM DA FRUTA FEIA COMO UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS;

CONTINUAR A FILMAR DUAS WEB-SÉRIES DIFERENTES: “GENTE BONITA PRODUZ FEITA FEIA” (EM
QUE OS AGRICULTORES SÃO OS PROTAGONISTAS) E” GENTE BONITA COME FRUTA FEIA” (EM QUE
OS CONSUMIDORES SÃO PROTAGONISTAS);

CONTINUAR A ENVOLVER A COMUNIDADE ESCOLAR: UM CONJUNTO DE ACTIVIDADES FOI DESENVOLVIDO PELA EQUIPA DA FRUTA FEIA COM O OBJECTIVO DE APRESENTAR O TRABALHO DA
COOPERATIVA E SENSIBILIZAR A COMUNIDADE ESCOLAR PARA O PROBLEMA DO DESPERDÍCIO
ALIMENTAR DEVIDO À APARÊNCIA;

COLABORAÇÕES INTERNACIONAIS: PARA DISSEMINAR A ABORDAGEM DA FRUTA FEIA NOUTROS
PAÍSES, FACILITANDO UM “GUIA DE BOAS PRÁTICAS” SOBRE COMO DESENVOLVER UM PROJECTO
SEMELHANTE;

IMPLICAÇÕES POLÍTICAS: TRABALHAR MAIS PRÓXIMO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA
COMISSÃO NACIONAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO ALIMENTAR, E CONTINUAR A CONTRIBUIR
PARA VÁRIAS POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E DIRECTRIZES A NÍVEL REGIONAL, NACIONAL E EUROPEU,
NOMEADAMENTE A “ESTRATÉGIA NACIONAL E PLANO DE ACÇÃO DE COMBATE AO DESPERDÍCIO
ALIMENTAR”;

MONITORIZAR O IMPACTO DO PROJECTO: DESENVOLVER MAIS FERRAMENTAS QUE PERMITAM A
CONTÍNUA MONITORIZAÇÃO DO PROJECTO;
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CONTACTOS
info@flaw4life.com
www.flaw4life.com/en
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Fruta Feia CRL
www.frutafeia.pt
Isabel Soares (Project Manager)
info@frutafeia.pt

Instituto Superior Técnico
www.ist.utl.pt
Inês Ribeiro
ines.ribeiro@ist.utl.pt

Câmara Municipal de Lisboa
www.cm-lisboa.pt
Paulo Agostinho
paulo.agostinho@cm-lisboa.pt

