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SOLUÇÕES

>  Replicar o modelo de consumo da Fruta 
Feia CRL, já testada em Lisboa, ao longo 
do território nacional: 

PROJECTO

Na Europa, a preferência 
dos grandes canais de 
distribuição por frutas  
e legumes “perfeitos”  
em termos de formato, 
cor e calibre resulta num 
desperdício de cerca de 
30% do que é produzido 
pelos agricultores.

O PROJECTO FLAW4LIFE — SPREADING UGLY 
FRUIT AGAINST FOOD WASTE — SURGE ASSIM 
COM DOIS OBJECTIVOS CLAROS:

1.  Combater o desperdício alimentar 
devido à aparência, assim como o gasto 
desnecessário dos recursos utilizados na  
sua produção (água, solo e energia);

2.  Criar um mercado alternativo para frutas  
e hortícolas que são descartados por 
razões estéticas e criar um movimento 

capaz de mudar os padrões de consumo.

O FLAW4LIFE É UM PROJECTO CO-FINANCIADO 
PELO PROGRAMA LIFE DA UNIÃO EUROPEIA E 
TEM A DURAÇÃO DE 3 ANOS, INICIANDO-SE EM 
SETEMBRO DE 2015.

PARCEIROS

Coordenador
Cooperativa de consumo Fruta Feia CRL:
Responsável pela replicação do seu modelo 
de consumo, através da abertura de novos 
pontos de entrega a nível nacional, bem 
como pela disseminação da mensagem do 
projecto a nível nacional e internacional.
www.frutafeia.pt

Associado
Instituto Superior Técnico — Departamento  
de Mecânica: Responsável pela monitorização 
dos impactos ambientais e sócio-económicos do 
modelo de consumo alternativo da Fruta Feia.
www.tecnico.ulisboa.pt

Associado 
Câmara Municipal de Lisboa: Responsável 
pelo envolvimento da comunidade escolar 
na resolução do problema do desperdício 
alimentar devido à aparência: realização de 
actividades e implementação de menus com 
fruta feia nas escolas em Lisboa; 
www.cm-lisboa.pt

COMPRAR SEMANALMENTE AOS AGRICULTORES  
DA REGIÃO AS FRUTAS E HORTÍCOLAS “FEIOS”,  
MONTAR CABAZES E VENDÊ-LOS AOS 
CONSUMIDORES ASSOCIADOS À COOPERATIVA.

>  Disseminar a metodologia da Fruta Feia, 
a nível nacional e internacional, como um 
meio de resposta para o problema do 
desperdício alimentar devido à aparência, 
podendo ser aplicado noutras regiões com 
circunstâncias similares.


