


O plano de ação: objetivo desperdício zero!

Juntos, evitamos o desperdício

Aplicação
móvel anti-
desperdício

Doações a 
Instituições

Doações para 
alimentação

animal

Reutilização e 
compostagem

OBJECTIF ZERO GASPI

5 000 comerciantes parceiros

60 milhões de refeições salvas desde 2014

+ 900 000 cidadãos envolvidos no combate ao

desperdício, através da Phenix App

+ 2 000 instituições parceiras na Europa

+ 170 empregos criados na Europa
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Um terço do que produzimos é produzido…para nada.

Por outras palavras, um terço da energia e recursos
utilizados na produção, transporte e distribuição dos
nossos alimentos, vai diretamente para o lixo! Desta
forma, se o desperdício alimentar fosse um país, seria o 3º
maior emissor de gases de efeito de estufa do mundo.

Determinada a construir um modo de vida sem
desperdício, a Phenix dá a todos, soluções inovadoras
para que os produtos não vendidos (alimentares e não
alimentares), nunca se transformem em desperdício.



« Fazer negócios ao serviço do bem-comum »

16 Biliões de euros.
Esse é o montante que todos gostaríamos de
ter na nossa conta bancária. Mas infelizmente
é também o valor do desperdício anual
estimado, só em França. Mundialmente um
terço de todos os alimentos produzidos é
desperdiçado em diferentes pontos da
cadeia, do campo ao prato.

Jean Moreau
CEO e 

Co-fundador da 
Phenix

A Phenix é certificada, pelo estado
Francês, como ESUS (Empresa
Solidária de Utilidade Social) e possui
a certificação internacional B-
Corporation.

Numa época em que o número de pessoas que beneficiam de ajuda alimentar chega
a 3.5 milhões de pessoas, só em França, estes números são assustadores.
Foi por isso que criei a Phenix, com o intuito de repensar a nossa forma de produzir,
consumir e com a ambição de acabar com o desperdício, alimentar e não alimentar.

Com a Phenix, desenvolvemos e implementamos soluções inovadoras para atacar
este problema, de modo a que nenhum produto seja desperdiçado. Para isso
envolvemos todos os intervenientes no processo: retalhistas e grossistas, associações
e instituições, comercio local e restauração, cidadãos e empresas empenhadas com o
mesmo objetivo: porque o desperdício e lixo que geramos deve ser uma
preocupação de todos.

Através da Phenix, também queremos mostrar que é possível ter uma empresa
economicamente sustentável, combinando equitativamente o respeito pelo meio
ambiente com um modelo de desenvolvimento económico forte e responsável.
Queremos incorporar o movimento dos negócios sociais, demonstrando que é
possível colocar o impacto social e ambiental de cada empresa no centro das suas
atividades, sem comprometer o seu crescimento económico.

Porque para a Phenix, nada está perdido!



Phenix App, a aplicação anti-desperdício

Uma empresa Europeia

“Com a nossa app, os utilizadores sabem antecipadamente

o que vão salvar do desperdício. É importante para nós,

dar essa escolha porque com menos surpresas, pode

tornar-se surpreendente! Reduzimos o risco dos

consumidores acabarem por desperdiçar o que estão a

comprar, pois é um escolha consciente da sua parte»

afirma Jean Moreau, co-fundador e CEO da Phenix.

A aplicação móvel da Phenix propõe que os cidadãos

possam agir concretamente no combate ao desperdício

alimentar, tomando medidas e ações que vão para lá das

suas casas ou locais de trabalho. Com a aplicação todos

podem comprar os produtos não vendidos das lojas, a

preços com descontos na ordem dos 70%. Portanto todos

passam a ter uma solução na ponta dos dedos para se

envolverem de forma eficiente no combate ao desperdício,

poupando dinheiro com isso!

Lançada em Janeiro de 2019 em França, a Phenix App já

conta com mais de 900 000 utilizadores e mais de 5000

lojas em 5 países (França, Bélgica, Suíça, Espanha e

Portugal) comprometidos com o desafio de um consumo

mais responsável: mercearias, queijarias, frutarias, floristas,

supermercados entre muitos outros tipos de lojas.

Estamos presentes em Portugal desde 1 de Outubro, com

cerca de 250 lojas aderentes, para já em nas zonas da

Grande Lisboa e Grande Porto.

A partir de agora o combate ao desperdício alimentar cabe

nas palmas das nossas mãos!

Um compromisso global contra o desperdício, através

da doação dos produtos não vendidos

Um sistema de filtros que permite escolher o tipo de 

alimentos (bio, vegan, hallal, etc.) para que nunca 

desperdice nenhuma refeição salva



O combate ao desperdício não se fica pela nossa aplicação móvel. Essa é apenas

uma das soluções para o problema. O nosso principal foco passa pela intervenção

junto das cadeias de grande e pequena distribuição, armazéns retalhistas e

grossistas, canalizando todo o seu excesso, quebras de stock, produtos não

vendidos, entre outros, para doações à nossa rede de instituições de solidariedade

social parceiras.
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Doações Phenix: um serviço à comunidade

na redução e combate ao desperdício!

Distribuidores e Produtores
Grossitas, Retalhistas,

Grandes Superfícies Comerciais

Excedentes

Doações para 

Instituições

Doações para consumo

animal



PRESSE & CONTACT
Uma comunidade de praticantes

@phenixportugal

@phenix.portugal

@phenix

A nossa comunidade utiliza também as redes
sociais como local de partilha de conhecimento,
de dicas e conselhos úteis, com o intuito de
espalhar a mentalidade Zero Waste.

A mudança passa pela açao:

Na Phenix, somos contra o desperdício e
gostamos de partilhar essa experiência com as
lojas, instituições e consumidores, atuando
como verdadeiros coaches anti-desperdício.
Juntos participamos ativamente na redução dos
resíduos. Os produtos não vendidos são
doados para instituições e redistribuídos por
quem mais precisa. Tudo aquilo que não
conseguimos escoar por esta via é canalizado
para a nossa aplicação, proporcionando ao
consumidor uma chance de participar
ativamente na luta contra o desperdício. Cada
dia é uma aventura cheia de significado e
compromisso para com um mundo mais justo,
sem desperdício.

https://www.facebook.com/wearephenix/
https://www.facebook.com/groups/phenix.antigaspi/
https://www.instagram.com/phenix_antigaspi/


O desperdício não tem fronteiras:

A Phenix também não!

A Phenix tem uma presença forte em 5 países, com mais de 30 filiais espalhadas pela
Europa e mais de 170 coaches anti-desperdício

Portugal: Lisboa, Porto
Espanha: Barcelona, Sevilha, Madrid
França: Annecy, Biarritz, Bordéus, Caen, Cannes, Chambéry, Dijon, Grenoble, La
Rochelle, Lille, Limoges, Lyon, Marselha, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris,
Quimper, Rennes, Saint-Denis (Ilha da reunião), Estrasburgo, Toulouse, Tours.
Bélgica: Bruxelas
Suíça: Genebra
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33% 7%

28% 32%

PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO E
COMÉRCIO 

CONSUMO

Fonte: Relatório « PERDA: Do Campo ao Garfo », 2012 

O desperdício alimentar

em números

Todo somos responsáveis pelo desperdício em Portugal!

1/3
Um terço do que produzimos é
produzido…para nada!

Por outras palavras, um terço da energia e
recursos necessários para produzir,
transportar e distribuir os alimentos, é
completamente desperdiçado.

Se o desperdício alimentar fosse um país,
seria o 3º maior emissor de gases de efeito
de estufa do mundo.

Em Portugal

1 milhão de toneladas de
alimentos acabam no lixo,
todos os anos, o equivalente a
cerca de 93kg por habitante.

32% deste valor é produzido
pelo consumidor final!

+ 1 milhão de refeições fossem salvas do desperdício;

+ 100 toneladas de produtos não alimentares fossem salvos do

desperdício;

+ 300 instituições beneficiem das doações dos produtos salvos;

+ 2500 toneladas de emissões de Co2 fossem evitadas.

Desde 2016 a Phenix Portugal já possibilitou que:



As marcas que confiam em nós por

toda a Europa

GRANDE DISTRIBUIÇÃO

INSDUSTRIAIS GROSSISTAS5 000

As marcas que confiam em nós

em Portugal

GRANDE DISTRIBUIÇÃO

COMÉRCIO LOCAL





Contatos de imprensa

Eurico Estêvão

Marketing Manager

eurico@wearephenix.com | +351 917 687 827


