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GUIA DE BOAS
PRÁTICAS PARA UM
CONSUMO
SUSTENTÁVEL
O projecto FLAW4LIFE - Spreading Ugly Fruit
Against Food Waste elaborou um Guia de Boas
Práticas para um consumo sustentável que junta
estratégias que poderão ser implementadas a nível
municipal e regional, com vista à diminuição do
desperdício alimentar devido à aparência,
sensibilizando a comunidade para o consumo de
fruta feia, ao mesmo tempo que promove o
crecimento das economias locais. O documento
tem como público alvo as autoridades locais e
municipais mas está disponível electronicamente
para consulta. Ler no site

FRUTA FEIA ABRE DOIS
NOVOS PONTOS DE
ENTREGA
Um dos objectivos do projecto FLAW4LIFE é
replicar o modelo de consumo sustentável da
Cooperativa Fruta Feia. Assim, no passado mês
de Outubro, a Cooperativa inaugurou dois novos
pontos de entrega: um no Mercado do Rato, em
Lisboa, e outro no Centro Incentivar a Partilha da
Cruz de Pau, em Matosinhos. No total, a
Cooperativa tem 7 pontos de entrega no país, com
uma comunidade de mais de 2700 consumidores
associados e cerca de 100 agricultores, evitando
semanalmente 8,7 toneladas de desperdício. Ler
no site

CONCURSO "FEIOS MAS

SABOROSOS"
A Câmara Municipal de Lisboa lançou, no dia 17
de Novembro, o Concurso "Feios mas saborosos".
A iniciativa destinada aos alunos do primeiro
ciclo, tem como objectivo envolver a comunidade
escolar na execução de um livro infantil sobre
alimentação saudável através do consumo de fruta
feia. A actividade pretende desenvolver a
creatividade e criação artística dos alunos, ao
mesmo tempo que os sensibiliza para a
importância de um consumo saudável através de
fruta e vegetais feios, com vista à redução do
desperdício alimentar Cada turma participante irá
desenhar uma história e as dez melhores serão
incluídas no livro. Ler no site

IMPACTO AMBIENTAL E
SÓCIO-ECONÓMICO
O Instituto Superior Técnico continua a
monitorizar o desenvolvimento do projecto
FLAW4LIFE: consulte na tabela os resultados até
agora alcançados! Ler no site
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