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PROJECTO FLAW4LIFE
O projecto FLAW4LIFE - Spreading Ugly Fruit
Against Food Waste tem como principal objectivo
a luta contra o desperdício alimentar devido à
aparência e o uso desnecessário dos recursos
utilizados na sua produção: água, energia, solo e
mão-de-obra. Co-financiado pelo Programa LIFE
da União Europeia, conta com três parceiros:
Fruta Feia CRL, IST - Universidade de Lisboa e
Câmara Municipal de Lisboa. O projecto, iniciado
em Setembro de 2015, tem a duração de três
anos. Ler no site

FRUTA FEIA NO NORTE
A Cooperativa Fruta Feia inaugurou dois pontos
de entrega na região norte de Portugal, para os
quais se reuniram as condições necessárias: um
grupo de consumidores que não julga a qualidade
pela aparência, um grupo de agricultores
locais que possa fornecer a cooperativa com a
produção rejeitada por razões estéticas. O
primeiro ponto de entrega abriu no Porto a 11 de
Maio de 2016 e o segundo em Vila Nova de Gaia
a 28 de Junho de 2016, os quais vão dar resposta a
mais 500 consumidores e uma rede de 50
agricultores, elevando para 6 toneladas o total de
desperdício evitado por semana. Ler no site

ACTIVIDADES COM AS
ESCOLAS DE LISBOA
A Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a
desenvolver actividades com a comunidade
escolar - alunos, professores e educadores. Zero
desperdício - picnic dos Livros; Sumos coloridos e
Saladas em Família alertaram para o problema do
desperdício alimentar devido à aparência, ao

mesmo tempo que promoveram o consumo de
frutas e hortícolas "feios" como meio para uma
alimentação saudável e sustentável. Ler no site

IMPACTO AMBIENTAL E
SÓCIO-ECONÓMICO
O Instituto Superior Técnico tem monitorizado o
desenvolvimento do projecto FLAW4LIFE:
consulte na tabela os resultados até
agora alcançados! Ler no site
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O FLAW4LIFE é um projecto contra o desperdício alimentar devido à
aparência, que simultaneamente pretende promover um consumo responsável,
local e sustentável.
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