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Com apresentação de resultados 2010 e entrega dos Prémios Inovação 

XII Encontro do Clube de Produtores Sonae 

 

Decorreu hoje, dia 9 de Dezembro, no Centro de Congressos de Caldas da Rainha, o XII 

Encontro do Clube de Produtores Sonae, sob o tema "Criamos Inovação". O Encontro contou 

com a presença do Presidente da Sonae MC, Luis Moutinho e da Presidente do Clube de 

Produtores, Eunice Silva. 

 

No Encontro deste ano foram apresentados dados de balanço referentes à actividade do 

Clube de Produtores durante o ano de 2010. Destes dados destaca-se o crescimento de 

7,9% de volume de compras, que deverá atingir as 123 Mil Toneladas até final do ano, e o 

crescimento de 17,6%, do valor de compras, correspondendo a 168 Milhões de euros. De 

referir ainda que o Clube conta actualmente com 231 membros que correspondem a 1.559 

produtores individuais, distribuídos de Norte a Sul do país, Açores e Madeira. Desde 1998, o 

Clube de Produtores Sonae comprou mais de 1.100 Mil Toneladas à produção nacional  e 

ultrapassou 1.100 Milhões de euros.  

 

Foram ainda entregues durante o encontro deste ano, e pela primeira vez, a membros do 

Associação, um Prémio Inovação Clube de Produtores Sonae e três Menções Honrosas.  

  

 “Castro & Cabero, Lda”, Prémio Inovação 2010: Produção Industrial de uma nova 

espécie em Aquacultura – Linguado 

 

 “Frubaça – Cooperativa de Horto fruticultores CRL”, Menção Honrosa do Prémio 

Inovação 2010: Sumos e polpa de fruta fresca 

 

 "Companhia das Lezírias, S.A.", Menção Honrosa do Prémio Inovação 2010: Carne 

de Bovino naturalmente rica em Ómega-3 
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 "Patrimvs Industria S.A.", Menção Honrosa do Prémio Inovação 2010: Pão São 

Especial Diabéticos    

 

O Clube de Produtores Sonae é uma estrutura de apoio à produção agro pecuária 

portuguesa, que partiu de um desejo de aproximação do grupo Sonae, através da Modelo e 

Continente, aos produtores nacionais. Os objectivos estratégicos desta passam pela selecção 

e promoção de produtos nacionais de elevada qualidade, através do acompanhamento 

técnico prestado aos seus associados, garantido simultaneamente uma via para o 

escoamento da sua produção. 

 

Numa altura em que o País enfrenta grandes desafios, o Clube de Produtores Sonae ajuda a 

construir soluções que garantam a competitividade da nossa agricultura e pescas, 

promovendo as melhores práticas ao nível da produção e comercialização para fazer chegar 

a todos os portugueses o que de melhor se produz neste sector. O Clube de Produtores 

Sonae trabalha em prol do sector agrícola nacional, criando emprego, fomentando o 

desenvolvimento regional, potenciando projectos ambiciosos, inovadores e de indiscutível 

valia económica e social para o nosso país. 

 

Para Eunice Silva, Presidente do Clube de Produtores Sonae “A criação desta associação de 

produtores foi uma inovação na distribuição em Portugal, tendo desenvolvido em 12 anos de 

existência uma verdadeira parceria com a produção nacional. São 12 anos a contribuir para o 

crescimento da competitividade dos produtores, a contribuir para a organização do sector e 

para o desenvolvimento de muitos dos produtores exportadores em Portugal. De referir 

também que a Sonae é a única empresa em Portugal a premiar desta forma os seus 

produtores e a contribuir, activamente, para o desenvolvimento agro-pecuário português.”   

 
 
 
Para mais informações, por favor, contactar: 
Sónia Dias 
Tel. 21 359 15 36 
 E-mail: sdias@grupogci.net   
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