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COMO COMBATER O
DESPERDÍCIO DEVIDO À
APARÊNCIA?
A Fruta Feia lançou um vídeo de animação sobre
como combater o desperdício alimentar devido à
aparência. Um vídeo que denuncia o problema e
apresenta o modelo de consumo
da Cooperativa como uma resposta. Ver vídeo 
 

FRUTA FEIA INAUGURA
O SEU 9º PONTO DE
ENTREGA
Depois de cumprir 4 anos, a Fruta Feia inaugurou
o 9º ponto de entrega no país, desta vez em
Almada. A Cooperativa termina 2017 com cerca
de 3900 associados e mais de 800 toneladas de
frutas e hortícolas salvas dos lixo! Ler no site 
 
 

ESTRATÉGIA NACIONAL
DE COMBATE AO
DESPERDÍCIO
ALIMENTAR (ENCDA)
Após ter sido uma das iniciativas ouvidas pela
Comissão Nacional de Combate ao Desperdício
Alimentar, a Cooperativa Fruta Feia foi convidada
a apresentar o seu trabalho e o projecto
FLAW4LIFE na cerimónia de lançamento da
ENCDA, presidida pelo Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural. Ler no site 
 

http://www.flaw4life.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oMtBRNSVCbw&t=24s
http://www.flaw4life.com/pt/node/200
https://www.youtube.com/watch?v=oMtBRNSVCbw&t=24s
http://flaw4life.com/sites/default/files/Tabelas2017_Dez2_PT.jpg
http://www.frutafeia.pt/pt/not%C3%ADcia/fruta-feia-chegou-almada
http://www.frutafeia.pt/pt/not%C3%ADcia/fruta-feia-chegou-almada
http://www.flaw4life.com/pt/node/212
http://www.flaw4life.com/pt/node/212
http://www.gpp.pt/images/MaisGPP/Iniciativas/CNCDA/ENCDA.pdf
http://www.flaw4life.com/pt/node/212


CONFERÊNCIA
EUROPEIA "NOVAS
PERSPECTIVAS PARA A
INOVAÇÃO SOCIAL"
O FLAW4LIFE foi um dos projectos em exibição
durante a conferência europeia "Novas
Perspectivas para a Inovação Social", co-
organizada pela Comissão Europeia, Governo
Português e Fundação Calouste Gulbenkian.  
Entre centenas de visitantes nacionais e
internacionais, também o Presidente da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, veio
conhecer a Fruta Feia e o projecto
FLAW4LIFE. Ver no website

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

FlAW4LIFE 
Ugly Fruit Against Food Waste 
Travessa Conde de Avintes 1, 
1100-471 Lisboa – Portugal 
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