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FRUTA FEIA INAUGURA
A 5ª DELEGAÇÃO EM
LISBOA
No dia 3 de Julho é inaugurada a 5ª delegação da
região de Lisboa, desta vez no bairro de Telheiras,
que funcionará às segundas-feiras no Lagar da
Quinta de S. Vicente.  
Com 300 novos associados, o impacto da Fruta
Feia é elevado para cerca de 10 toneladas de
desperdício evitado por semana. 

1 ANO DE FRUTA FEIA
NO PORTO
No dia 11 de Maio, a Fruta Feia Porto completou
1 ano de combate ao desperdício alimentar no
Norte do país, tendo evitado desde então que
112 toneladas de fruta e legumes feios acabassem
no lixo. Para celebrar este marco, a Fruta Feia
organizou uma festa na quinta de um dos
produtores, que juntou agricultores, consumidores
e voluntários. Ler no site

FESTA DE
ENCERRAMENTO DO
CONCURSO "FEIOS MAS
SABOROSOS"
No dia 19 de Maio, no anfiteatro Keil do Amaral
em Monsanto, mais de 500 crianças das escolas
básicas de Lisboa celebraram o lançamento do
livro "Feios mas Saborosos".  
No final da festa, Catarina Albergaria, Vereadora
da Educação da CML, entregou os prémios às 10
histórias vencedoras do concurso. Ler no site
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DE NEGÓCIO
SUSTENTÁVEIS
A sustentabilidade da Fruta Feia tem sido objecto
de várias análises realizadas pela equipa do IST,
agora com um artigo científico submetido ao
Journal of Cleaner Production. Foram obtidos
resultados muito positivos nas três dimensões da
sustentabilidade, bem como quantificados os
benefícios ambientais por kg de desperdício
evitado, como por exemplo a redução de 0.14 kg
CO2eq de emissões de GEEs derivadas da
decomposição dos produtos que não são
consumidos. O desafio neste momento é a
incorporação nestes indicadores de benefícios ou
impactos sociais. Ver no website

   
 
O FLAW4LIFE é um projecto contra o desperdício alimentar devido à
aparência, co-financiado pelo Programa LIFE da União Europeia.
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