
Prémios Clube de Produtores Continente
para quatro produtores nacionais
e dois jovens universitários
[ 18.° ENCONTRO CLUBE PRODUTORES CONTINENTE ]

Quatro

produtores nacionais
do setor agroalimentar e

dois jovens universitários
foram premiados no 18 2

Encontro Clube Produto-
res Continente, realizado no CNEMA
Santarém, no âmbito da Feira Nacio-
nal de Agricultura.

Os produtores em causa desta-
caram-se por desenvolver projetos
inovadores e de qualidade no setor
agroalimentar português, em áreas

como charcutaria, lacticínios, micro-

vegetaisemel.
O Prémio Excelência é uma dis-

tinção formal do compromisso de

um membro do Clube de Produtores
Continente com o desenvolvimento
local, inovação e contribuição para
o setor agroalimentar. O vencedor
da categoria Inovação ganhou ga-
rantias de escoamento dos produtos
durante um ano nas lojas Continente
e atribuição de selo, que traduz o re-
conhecimento do júri. Por sua vez,
os jovens universitários vencedores
da categoria Ideias Férteis vão ter a

oportunidade de estagiar na Sonae

e num produtor-membro do Clube,

durante nove meses, paraimplemen-
tar os seus projetos.

Minhofumeiro, FVP Foods, Bee
lellow e Life in a Bag foram os produ-
tores que, na avaliação dojúri, melhor
combinaram os fatores inovação, sus-
tentabilidade e criação de valor para
o setor agroalimentar português. Os

jovens Marta Barradas, do Instituto
Superior de Agronomia da Universida-
de de Lisboa e João Moreira, da Escola

Superior Agrária Ponte de Lima, fo-
ram os universitários premiados pelas
ideias mais férteis.

O Encontro Anual do Clube de
Produtores Continente contou com
a presença do CEO da Sonae MC, Luís

Moutinho, do Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural,
Luís Capoulas Santos, e do secretário

de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo

Ferreira, que procederam à entrega
dos prémios nas três categorias.

O Júri, presidido pelo Continente,
é composto por membros das enti-
dades mais representativas do setor
económico e agroalimentar nacional,

designadamente, APED - Associação
Portuguesa de Empresas e Distribui-

ção, APN- Associação Portuguesa dos

Nutricionistas, CAP - Confederação
dos Agricultores de Portugal, DECO-

Associação Portuguesa do Consumi-
dor, FIPA - Federação das Indústrias

Portuguesas Agroalimentares,lAPMEl
- Agência para a Competitividade e

Inovação, Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa, Instituto
Superior de Agronomia, a Portugal
Fresh, a Portugal Foods e a QUERCUS
- AssociaçãoNacionaldeConservação
daNatureza.

Os Prémios Clube de Produtores
Continente pretendem reforçar a

aposta do Clube no estímulo e desen-
volvimento do setor agroalimentar
português, onde a inovação, o conhe-
cimento e a tecnologia assumem um
papel determinante. //
0 VENCEDOR DA
CATEGORIA INOVAÇÃO
GANHOU GARANTIAS
DE ESCOAMENTO
DOS PRODUTOS
DURANTE UM ANO




