
    

 

 

Comunicado de Imprensa 

Food & Nutrion Awards 

Quatro empresas aderentes ao “Portugal Sou Eu” 

galardoadas na categoria Produto Inovação 

Todos os prémios na categoria “Produto Inovação” da 5ª edição do Food & Nutrition 

Awards foram atribuídos a empresas aderentes ao “Portugal Sou Eu”, ontem, dia 16 

de outubro, numa cerimónia que se realizou no Auditório da Fundação Calouste 

Gulbenkian, em Lisboa. 

Para o “Portugal Sou Eu”, que valoriza a produção nacional e tem qualificado 

produtos, 76 por cento dos quais do setor alimentar, “é motivo de grande orgulho 

que o galardão e as menções honrosas na categoria Produto & Inovação tenham sido 

atribuídos a empresas aderentes ao programa, nomeadamente, por se tratar de uma 

iniciativa que distinguiu projetos inovadores e que associa a nutrição à alimentação 

como valor intrínseco dos produtos”. 

Empresas aderentes ao “Portugal Sou Eu” galardoadas na 5ª edição do Food & 

Nutrition Awards: 

Galardão 

Gumelo Lda (Eco Gumelo Citrus) 

O Eco Gumelo, o cogumelo gourmet pronto-a-crescer, é uma forma de produzir 

cogumelos em casa, que resulta do desenvolvimento de um método sustentável de 

produção de cogumelos a partir da borra de café. 

 

1ª Menção honrosa 

FRUTAFORMAS| Azevagro – Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas, Lda 

(Lingotes de Maçã & Canela) 

http://www.gumelo.com/pt/


    

 

Os Lingotes de Maçã & Canela são um exemplo concreto da inovação patente no 

projecto FRUTAFORMAS. Foi desenvolvido um conceito de fruta em pequenas barras, 

onde cada lingote equivale em termos nutricionais a uma peça de fruta. 

 

2ª Menção honrosa 

Life in a Bag, SementeVertical Unipessoal Lda (Grow Box de Microvegetais) 

A grow box de microvegetais é uma forma inovadora de consumirmos vegetais, que 

podem ser facilmente cultivados em casa durante todo o ano. 

3ª Menção Honrosa 

Milaneza| Cerealis Produtos Alimentares S.A. (Massas alimentícias – Margaridas com 

Vegetais e Vitamina D) 

As Margaridas com Vegetais são uma nova referência de massas alimentícias, dirigidas 

essencialmente ao público infantil. 

 

Na edição deste ano, o Food & Nutrion Awards apurou 35 finalistas, entre as quais as 

empresas aderentes ao “Portugal Sou Eu”: Cantinho das Aromáticas, Cooperfrutas, 

Gelpeixe, sTERRIUSt, Modelo Continente e Docapesca. 

 

O Food & Nutrition Awards, que distingue produtos segundo as categorias Iniciativa 

de Mobilização, Investigação e Desenvolvimento, Produto Inovação e Serviço Inovação, 

é uma coorganização da Associação Portuguesa dos Nutricionistas e da consultora GCI, 

que conta com um júri composto por personalidades dos setores académico, 

científico e empresarial. 

 
Sobre o “Portugal Sou Eu”  
 

O programa “Portugal Sou Eu” foi lançado em Dezembro de 2012 pelo Governo de 

Portugal  para melhorar a competitividade das empresas portuguesas, promover o equilíbrio 

da balança comercial, combater o desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da 

economia. 

http://www.lifeinabag.pt/pt/


    

 

Até ao momento estão qualificados com o selo “Portugal Sou Eu” mais de 2500 produtos que, 

no seu conjunto, representam um volume de negócios agregado superior a 3,1 mil milhões de 

euros. A grande maioria dos produtos tem patentes e/ou marcas registadas e 76 por cento 

integra o setor da alimentação e bebidas. No portal www.portugalsoueu.pt estão registadas 

mais de 1100 empresas nacionais, cujos produtos estão em processo de qualificação.  

São já várias as figuras públicas de diversos quadrantes da sociedade portuguesa que 

aceitaram o convite do Ministério da Economia para serem Embaixadoras do projeto. Através 

dos seus testemunhos e da presença em eventos, os 16 Embaixadores do “Portugal Sou Eu” 

(Carlos Coelho, Carolina Piteira, Cláudia Vieira, Cristina Ferreira, Cuca Roseta, Fernanda 

Freitas, Fernando Gomes, Henrique Sá Pessoa, João Manzarra, Júlio Izidro, Júlio Magalhães, 

Justa Nobre, Luís Buchinho, Luís Onofre, Rosa Mota e Vítor Sobral) têm contribuído, através 

da participação em ações diversas, para sensibilizar e divulgar a iniciativa por todo o país. 

O Portugal Sou Eu tem financiamento do programa Compete e é gerido por um órgão 

operacional, formado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), Associação Industrial 

Portuguesa-Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), Confederação dos Agricultores de 

Portugal (CAP) e pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, IP, a quem 

compete coordenar este mesmo órgão. 

 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa do “Portugal Sou Eu”: 

 Ana Negrão | Elisabel Soares 

 ana.negrao@jervispereira.pt |elisabel.soares@jervispereira.pt 

93 604 1998 | 93 781 4436 
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