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QUEM SOMOS E PARA ONDE VAMOS

 
         WHO WE ARE NOW AND WHERE WE AIM TO GO
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Situada no concelho de Vila Verde, dis-
trito de Braga, a Gelado Colorido possui 
uma unidade fabril, totalmente auto-
matizada, para produção de gelados 
e sorvetes. Na sua oferta de produtos 
inclui uma linha de Gelados Funcionais, 
ou seja, gelados com caraterísticas or-
ganoléticas benéficas para a saúde e, 
cientificamente, desenvolvidos em par-
ceria com o Laboratório de Biotecnolo-
gia e Bioengenharia da Universidade do 
Minho.

A inovação da Gelado Colorido sucede 
não apenas ao nível do desenvolvimen-
to de produtos mas, igualmente, pela 
implementação de tecnologias moder-
nas e energeticamente eficientes que 
a posicionarão como uma empresa 
sustentável e responsável, caraterís-
ticas valorizadas pelos seus promoto-
res mas, também, pelos consumidores 
adeptos da alimentação saudável.

Located in Vila Verde, district of Braga, 
Gelado Colorido has a fully automated 
plant, for the production of ice cream 
and sorbets. Its portfolio of products 
includes a line of functional ice creams 
with highly beneficial organoleptic 
characteristics, scientifically developed 
in partnership with University of Min-
ho’s Laboratories of Biotechnology and 
Bioengineering.

Gelado Colorido’s innovation occurs, 
not only at the product development 
level, but also in the implementation 
of modern and more efficient technol-
ogies. This will promote a more sus-
tainable, socially and environmentally 
responsible business model. These are 
highly valued characteristics by both 
the promoters and the consumers of 
this project, who seek healthier eating 
options.
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A empresa integra, pela sua natureza, um setor bastante competitivo e exigente que re-
presenta, simultaneamente, um enorme universo de oportunidades no que respeita à In-
vestigação e Desenvolvimento. Ciente disso, a Gelado Colorido assume um papel prepon-
derante no desenvolvimento regional e, igualmente, enquanto motor de inovação. Por isso 
mesmo, na sua oferta de produtos incluirá uma linha de Gelados Funcionais.

O mercado dos alimentos funcionais tem vindo a aumentar em todo o mundo e a tendên-
cia manter-se-á. Com o aumento dos níveis de rendimento e consumo, as doenças relacio-
nadas com os estilos de vida aumentam e o desejo de repor o equilíbrio através de uma 
alimentação saudável acompanha essa tendência. Para isso, tal como sucede na Gelado 
Colorido, embora exista espaço no mercado para os produtos, a confiança por parte do 
consumidor aumentará, caso se verifique a sua validação científica. A introdução desta li-
nha de produtos será, igualmente, uma forma de combater a sazonalidade que se verifica 
na indústria e no consumo, ao valorizar atributos que vão além do típico conceito de Verão.

This particular market is very competitive and demanding, full of opportunities with re-
gards to research and development. Aware of this, Gelado Colorido has taken as its main 
goal to be one of the leading factories in the development of this region and also to be an 
innovation driver. Gelado Colorido will offer a specific range of products, called Functional 
Ice Creams.

This type of food has been growing all over the world and apparently it is trend to stay. 
With the increase of the income and consumption levels, diseases related to poor life styles 
also increased, which leads to a desire to restore balance and healthy nutritional habits. 
For this, even the market being quite open to this kind of products, the consumer trust will 
increase if he can have a scientific validation. The presentation of this new type of products 
has another goal - extend the consumption of ice creams beyond the summer.

Laboratório \ Laboratory

Área Técnica \ Technical area
Área Frio \ Cold area Área de Produção \ Production area
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A Gelado Colorido incorpora na sua filosofia empresarial uma ele-
vada vocação exportadora que permitirá colocar no mapa mun-
dial, não apenas os seus produtos, mas a região que a empresa 
estrategicamente escolheu para se implementar e que, como ve-
remos, será determinante para o seu desenvolvimento.

One of the main goals of Gelado Colorido business strategy 
is to export and leave a mark in the world map, not only the 
products but also the region choose to establish the com-
pany, as we shall see it will be essential to its development.
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A Marca
The Brand

A Gelado Colorido procura criar condições para uma produção “natural” de alimentos sau-
dáveis, indo de encontro com o novo consumidor e mostrando uma maior preocupação 
com a origem, qualidade e segurança dos bens alimentares. Assim nasce uma marca preo-
cupada em aliar o alimento de conforto, ao alimento funcional, a icecare.

Sendo um alimento funcional este é direcionado para toda a população, em geral, mas terá 
especial impacto junto de públicos-alvo com determinadas patologias, ou com estilos de 
vida saudáveis e que dão preferência a alimentos com comprovados benefícios adicionais 
para a saúde e bem-estar.

Gelado Colorido aims to create conditions for a more “natural” production of healthy food 
with the objective of satisfying the new consumer, showing a greater concern with the 
origin, quality and safety of the food.

In this sense, a new brand is born. One which combines comfort and functional food: ice-
care.

As it is a functional food, it’s destined for the entire population. Nevertheless, it will have a 
special impact on targeted audiences with specific diseases, or even on healthier lifestyles, 
which prefer food with proven additional benefits to health and well-being.
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Todo o prazer, nenhuma culpa
Criar um gelado direcionado para as necessidades específicas dos consumidores de hoje 
foi, é, e será o caminho traçado pela Gelado Colorido. 

Conseguir a aliança entre a satisfação e o benefício alimentar, levou à fabricação dos nos-
sos gelados com caraterísticas funcionais. Assim, hoje, podemos desfrutar de um gelado 
em pleno, sem dividirmos a degustação entre o bem e o mal, que nos causa. 

All of the pleasure, none of the guilt
To create an ice cream that meets the specific needs of today’s consumers was, is, and 
will be the path defined by Gelado Colorido.

The need to establish an alliance between satisfaction and food benefits led to the man-
ufacture of our ice creams with functional characteristics. In this sense, we can, nowa-
days, truly enjoy an ice cream without harming its taste thinking about the benefits and 
negative effects that it may cause.
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A Visão da Gelado Colorido passa pela extrapolação do tradicional papel do gelado. Os seus 
produtos são denominados icecare. Neste sentido, o gelado não só satisfaz uma necessida-
de, mas passa a ser um alimento funcional.

Como alimento funcional, o icecare pode aliar o prazer da sua degustação à mais valia da 
capacidade de aportar nutrientes e vitaminas aos seus consumidores. Em última análise, o 
gelado será um veículo privilegiado para se ter práticas de alimentação e saúde corretas, 
podendo mesmo ascender a meio privilegiado para ministrar suplementos e medicamen-
tos para nichos específicos de situações e populações.

Produzir gelados diferenciados, assentes na ótica dos alimentos funcionais, é a Missão da 
empresa. Pretende-se satisfazer as necessidades dos consumidores de gelados com pro-
dutos que aliem o prazer ao valor nutricional, com impactos positivos ao nível da nutrição 
e da saúde.

Gelado Colorido aims to overcome the role of the traditional ice cream. Its products are 
called icecare. In this sense, this ice cream not only meets the market’s needs, but also 
becomes a functional food.

As such, icecare bridges the gap between the enjoyment of its tasting and the ability to 
provide nutrients and vitamins to the consumer. Ultimately, this ice cream can be a facil-
itator of healthy eating practices, and may even become a privileged means of ingesting 
supplements and medications, for specific niche markets.

To produce differentiated ice creams, based on a functional foods’ approach is the mission 
of Gelado Colorido. It intends to meet the consumers’ needs with products that combine 
pleasure with nutritional value having, therefore, positive impacts on the nutrition and hu-
man health.

Visão, Missão e Filosofia da MARCA
Brand’s Vision, Mission and Philosophy
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Mercados De Atuação
A Gelado Colorido é produtora de gelados para distribuidores diversos, não de-
tendo, assim, a cadeia de distribuição.

Não obstante, o cliente tipo da empresa passa por gelatarias e espaços gour-
met. Dado o nível de investigação e desenvolvimento associado aos seus pro-
dutos, o valor dos mesmos tenderá a ser superior aos demais gelados, orientan-
do-se para mercados menos sensíveis à elasticidade preço da procura.

Em termos de mercados, o mercado alemão é o alvo da produção da empresa, 
dado reunir hábitos de consumo que se conjugam com a existência de um forte 
poder de compra.

Target Markets
Gelado Colorido produces ice cream for different distributors, not having there-
fore its own distribution chain.

Nevertheless, the company’s target customer is ice cream shops and gourmet 
spaces. Given the degree of research and development associated with these 
products, their value tends to be higher when compared to other ice creams. 
Consequently, Gelado Colorido’s market is less sensitive to price elasticity.

The German market is the target of the company’s production due to its con-
sumption habits, which combine with the existence of a higher purchasing 
power.
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A ligação entre o Norte de Portugal e a Galiza é histórica uma vez que constituíram já, a 
mesma unidade geográfica, cultural e política e cuja interação se mantém e é construída, 
diariamente, pelos agentes que a compõem. 

Com sete milhões de habitantes, distribuídos por cerca de 51 mil Km2 a Euro-Região Norte 
de Portugal – Galiza (que o distrito de Braga integra) é uma área de referência estratégica 
e um espaço natural de cooperação a nível histórico, económico e social tendo-se trans-
formado, ao longo dos últimos anos, num modelo a seguir no que respeita à cooperação e 
inovação transfronteiriça.

A Euro-Região apresenta um expressivo potencial de mercado com um perfil etário médio 
de população relativamente jovem e, consequentemente, uma taxa de população em ida-
de ativa também elevada.

O setor dos serviços apresenta importância elevada na Euro-Região, contudo, a indústria 
também se destaca, sobretudo, no Norte de Portugal.

Do Plano de Investimentos Conjuntos (PIC) desta Euro-Região para 2014-2020 destacam-se 
um conjunto de objetivos em áreas consideradas estratégicas para o bom desenvolvimen-
to das práticas institucionais nos dois países. 

O primeiro e principal objetivo estratégico deste PIC assenta na Investigação, Desenvolvi-
mento e Inovação analisados de acordo com indicadores como o investimento, pessoal ao 
serviço, patentes e infraestruturas, nos quais a participação da região de Braga é funda-
mental, como veremos mais adiante. 

Estes elementos são fatores-chave para o crescimento económico e competitividade das 
empresas, no longo prazo.

Euro-Região: 

Norte de Portugal - Galiza
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The bond between the North of Portugal and Galiza (Spanish Autonomous Community) has many 
years of history. If in the past they were once one community, today they keep a tide cultural and 
political relationship mainly maintained by its natural agents.

With 7 million of inhabitants’ distributed over approximately 51,000 km2, the Euro –Region of the 
North of Portugal - Galiza (that the district of Braga is part off) it is a strategic area with strong evi-
dences of historical, economic and social cooperation. Over the past years this Region has become a 
role model of innovation and cross-border cooperation.

The Euro- Region has a significant potential market of working population with a young age profile.

The services are the main activity in the region, however the industry also needs to be pointed out as 
one important activity, in particular in the North of Portugal. 

The Combined Investments Strategy (PIC) designed by the EU for this Region for the years between 
2014 and 2020, includes specific targets and procedures to guarantee the continuous development 
of institutional partnerships between these two countries.

The first and main strategic goal of PIC is based on Research, Development and Innovation actions, 
which were determinate after a careful analysis of several indicators, such as investment, employ-
ment, patents and infrastructure.  It is important to highlight that Braga has an important role to play 
in the analysis Braga´s regions, as we shall see.

These are key elements for the growth of the economy and to ensure the competitiveness of the 
companies in a long term period.

Euro-Region:

North of Portugal-Galiza
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Os avanços no conhecimento e, igualmente, as caraterísticas do tecido empresarial,    atribuem à região uma forte vocação exportadora com enfoque para a sub-região Minho-Lima que, 
em 2011, assumiu um papel de destaque na exportação de alta tecnologia, não se podendo excluir deste facto a importante presença das infraestruturas académicas e científicas que 
analisaremos mais adiante, instaladas em Braga.

Suporte fundamental à exportação é a cooperação tanto ao nível da logística como da mobilidade, potenciando as boas infraestruturas existentes: rodoviárias, ferroviárias, marítimas 
e aeroportuárias.

É de destacar, indubitavelmente, o elevado potencial competitivo da fachada marítima e tráfego portuário da Euro-Região Norte de Portugal-Galiza, liderado pelos Portos de Leixões, 
Ferrol, Corunha e Vigo. 

The progress of knowledge and the recognized features of this territory, endows the region a strong export focus, in particular in the sub-region of Minho- Lima. In 2011 this sub-region 
took a leading role in the export of high technology, from which cannot be excluded the importance of the University of Braga. Subject that we shall return.

An essential factor for the success of the exports is the cooperation between logistics and transportation, in order to reinforce the existing good infrastructure, such as roadways, 
railways, navigation and airports.

It is important to highlight the remarkable potential that the coastline and the port traffic of the Euro-Region North of Portugal-Galiza has. It is led by the Ports of Leixões, Ferrol, Co-
runha and Vigo.

Sub-Região: Minho-Lima | Sub-Region: Minho-Lima
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A região encontra-se bem equipada, igualmente, em termos de infraes-
truturas aéreas com o Aeroporto do Porto a destacar-se, uma vez mais, 
dos restantes aeroportos espanhóis de Santiago de Compostela, Vigo e 
Corunha. 

Não se tratando de uma das principais prioridades do PIC, a iniciativa 
“Conectar a Europa” terá, em 2014-2020, numerosos benefícios à rede 
de transportes intermodais da Euro-Região, para passageiros e merca-
dorias.

Esta capacitação da região associada às caraterísticas ímpares de bele-
za natural são polos de atração de milhares de turistas à região, na sua 
globalidade. 

Nos últimos anos, a Euro-Região tem empreendido esforços significati-
vos para a dotação de infraestruturas e instituições científicas e tecnoló-
gicas de primeiro nível com capital humano suficiente e qualificado para 
dar um salto qualitativo na aposta internacional.

The region is also well equipped in terms of airports, from which Porto Air-
port stands out from the Spanish airports of Santiago de Compostela, Vigo 
and Corunha.

Even not being one of the strategic priorities of PIC, the action “Link Eu-
rope” will bring several benefits to the intermodal transport network of 
Euro –Region, for both passengers and goods.

In addition to these characteristics we also find a unique and beautiful natu-
ral environment that attracts to the region thousands of tourists every year.

In the last years the Euro-Region has undertaken relevant efforts to allocate 
several infrastructures and high level of scientific and technological insti-
tutions, along with high level of qualified human capital, in order to take a 
leap into the international scenario.
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Situada no Norte de Portugal, a cidade de Braga conta com cerca de 181.500 habitantes sendo o centro da região do Minho que possui mais de meio milhão de habitantes. 

O concelho é densamente povoado e um dos mais jovens da Europa tendo sido, por isso, distinguido como “Capital Europeia da Juventude” em 2012. 
Braga é a capital da Grande Área Metropolitana do Minho, a terceira maior do país com cerca de 800.000 habitantes. Em termos de infraestruturas, a cidade possui um conjunto de largas 
avenidas que diluem o trânsito nas diversas direções sendo de destacar a “Rodovia” que atravessa a cidade de este a oeste. 

Esta Circular conecta importantes vias: a via-rápida de Prado (variante à EN101) liga as populações a norte, Prado e Vila Verde, a variante do Fojo liga a zona Este e, posteriormente, pela 
EN103 à Póvoa de Lanhoso e a Vieira do Minho; a sul conecta a variante à EN14 que liga à A11 para Guimarães (e posteriormente todo o vale do Ave, vale do Sousa e Terras de Basto) e à 
A3 para Vila Nova de Famalicão e Porto; a Oeste liga a A11 para Barcelos e Apúlia (Esposende) e à A3 para Valença e Espanha. 

Este conjunto de infraestruturas rodoviárias são verdadeiras mais-valias para o bom desenvolvimento do negócio da Gelado Colorido para a circulação da sua cadeia de abastecimento, 
tanto a montante como a jusante.

Em termos de transportes aéreos, Braga possui um aeródromo constituído por um heliporto e uma pista (950x25 metros) utilizada por aviões com capacidade máxima para 25 passagei-
ros. Os aeroportos internacionais mais próximos são: Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto (50 km) e o Aeroporto de Vigo, em Espanha (125 km).

Os dois grandes portos marítimos nas proximidades são o Porto de Viana (50 km) e o Porto de Leixões (50 km).

Braga: Cidade Tecnológica
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The city of Braga is located in the North of Portugal and has c.181.500 inhabitants. Braga also represents the center of the Region called Minho, that has more than half a million of in-
habitants.

Braga is a dully populated region and one of the youngest in Europe, was therefore distinguished as “The Capital of European Youth” in 2012.

The city of Braga is the Capital of the Metropolitan Region of Minho, the third biggest one in Portugal with c. 800.000 inhabitants.  Regarding infrastructures, the city of Braga has wide 
avenues that dilute the traffic in all directions with emphasis of the “highway” that cross the city from East to West. 

This Circular Road connects important highways: the freeway of Prado (a bypass to En101) allows the connection in the North  - Prado and Vila Verde; the bypass of Fojo connects the 
East side and then the EN103 to Póvoa de Varzim and Vieira do Minho; in the South, the Circular connects the bypass to EN14 linking the highway A11 to Guimarães (and Vale do Ave, 
Vale do Sousa and Terras de Basto) and  the highway A3 to Vila nova de Famalicão and Porto; In the West the Circular connects the highway A11 to Barcelos and Apulia (Esposende) and 
the highwayA3 to Valencia and Spain.
This infrastructure of road services are a strong value for the business development of Gelado Colorido, resulting in an easy circulation of its products, both in the North and South areas.

Regarding air transportation, Braga has an aerodrome with a helicopter and a airstrip for airplanes with maximum capacity of 25 passengers. The closest International airports are Fran-
cisco Sá Carneiro Airport in Porto (50km) and Vigo Airport in Spain (120km).

The two major sea ports nearby are Viana Port (50 km) and Leixões Port (50 km).

Braga: Technological City
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Braga é uma cidade extremamente dinâmica e com uma intensa atividade económica nas áreas do comércio e 
serviços, ensino e investigação, construção civil, informática e novas tecnologias, turismo e vários outros ramos 
da indústria e do artesanato.

O setor primário tem vindo a diminuir, gradualmente, devido à expansão urbana. Hoje subsistem as viniculturas, 
floricultura, empresas ligadas à floresta e extração de pedra. A agricultura tradicional encontra-se em vias de 
extinção.

O setor terciário é o setor económico mais forte, razão pela qual Braga é designada como a capital do comércio 
em Portugal. Na cidade existe uma enorme variedade de superfícies comerciais, que vão desde os comuns hi-
permercados e “shoppings”, às mega-lojas de música e filmes, eletrodomésticos, bricolage e construção, entre 
outros. Está também implantado em Celeirós o Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB).

O setor secundário é bastante diversificado, mas é marcado por empresas ligadas à tecnologia, à indústria me-
talúrgica, à construção civil e à transformação de madeira. A indústria do software é a nova força industrial 
bracarense.

Por muitos considerada a Silicon Valley portuguesa, são inúmeros os exemplos de enorme relevo que distin-
guem Braga no mapa nacional como centro de investigação e desenvolvimento tecnológico.

Existem diversas empresas ligadas ao software, algumas delas de grande renome como a “Primavera Software” 
(empresa portuguesa líder na produção de software em Portugal e entre as 500 empresas europeias com maior 
potencial de crescimento), a “Mobicomp” (empresa portuguesa líder no desenvolvimento de soluções de negó-
cio assentes em tecnologias de computação e comunicações móveis) ou a “Edigma” (empresa portuguesa líder 
na gestão de projetos digitais e interatividade) e F3M (uma das maiores empresas portuguesas especializadas 
em Tecnologias da Informação e Comunicação).

Existem também grandes centros tecnológicos e de investigação noutras áreas, a BOSCH CM Portugal, que é a 
maior fábrica de produção de autorrádios, sistemas de navegação e derivados da Europa, está nas dez maiores 
empresas exportadoras nacionais e é também um grande centro de investigação e desenvolvimento de enge-
nharia eletrónica. 

A Cachapuz, do Grupo Bilanciai, uma empresa de excelência em termos de desenvolvimento e inovação. O Gru-
po Bilanciai é o maior grupo mundial de balanças e sistemas de pesagens. 

O maior grupo português de alumínios, o Grupo Navarra, em homenagem à freguesia que viu crescer a empre-
sa, é um importante grupo que aposta na investigação e no progresso tecnológico no seu sector. Destacam-se, 
também, o grupo dst e Casais, líderes em construção, com capacidade de diversificação para áreas como as 
energias renováveis e metalomecânica de precisão.

Estas empresas, como muitas outras, são o motor da tecnologia e investigação privada na cidade de Braga.
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Braga is a very dynamic city with a strong economy activity, in particular in retail and services, education and 
research, construction, IT and new technologies, tourism, industry and crafts.

The activity in the primary sector has been declining gradually mainly due to urban expansion. The remain-
ing activities lie in vineyards, flowers, companies with business related with forests and stone extraction. 
Traditional agriculture is facing extinction.

The tertiary sector is the strongest one, reason why Braga is called the Capital of Retail. On the city there is 
a huge variety of shopping centers, ranging from superstores and shopping malls, to mega-stores of music, 
movies, domestic appliances and DIY stores, among others. In Celeirós we can find Braga´s Supply Market. 

The secondary sector is quite diverse, but it is mainly marked by companies related to technology, metal 
industry, construction and wood processing. The software industry it is new industrial strength in Braga.

For many considered the Portuguese Silicon Valley, Braga has very examples of success that allow us to 
classified the region as a center of research and technological development, within the national landscape.

There are several companies related to software, some of them with great renown such as “Primavera 
Software “ (a leading Portuguese software company with distribution not only in Portugal but also among 
500 European companies), “ Mobicomp “ (another leading Portuguese company, that provides business 
solutions based on computing and mobile communications) or “ Edigma “ (a Portuguese leading company 
specialized in managing digital projects and interactivity) and F3M (one of the biggest Portuguese compa-
nies specialized in Information, Technology and Communication products and services).

We can also find technological and research centers related to other areas, such as BOSCH CM Portugal, 
which is the largest factory of auto-stereos, navigation systems and by-products in Europe. This company 
is one of the Portuguese top ten export companies, being also the major center for research and develop-
ment of electronic engineering.

Cachapuz, part of Bilanciai Group, is a company of excellence in terms of development and innovation. The 
Bilanciai Group is the world’s largest factory of scales and weighing systems manufacturing. the University 
of Minho is a key element and successful promoter of the technological progress of this region, resulting in 
place on the market high qualified human resources.

The largest Portuguese group of aluminum is the Navarra Group, named in honor of the place where the 
company growth. This group is one of the largest investors in research and technology applied to this sec-
tor. DST and Casais groups also stand out as construction leaders, with capacity to differentiate themselves 
in areas such as renewable energies and precision metalworking.

These companiesand many others, are the core engine of technology and private research in the city of 
Braga. 
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Em pleno coração do Minho e com mais de 150 anos de existência, o concelho de Vila 
Verde situa-se no distrito de Braga, beneficiando de uma excelente localização em 
termos de acessos aéreos, ferroviários e rodoviários. É fundamental o investimento 
empresarial no concelho que possibilite a criação de emprego e riqueza de modo a 
fixar mais população. Vila Verde beneficia da proximidade de importantes centros ur-
banos, como Braga, e proporciona qualidade de vida aos seus habitantes: possui uma 
oferta comercial vasta, dá acesso a serviços públicos e de saúde e dispõe de habitação 
de qualidade com preços competitivos. 

A qualidade das infraestruturas rodoviárias permitem a fácil e rápida deslocação de 
pessoas e mercadorias tanto para o norte do concelho como para o sul, beneficiando 
a população mas, igualmente, a indústria que ganha cada vez maior expressão contri-
buindo para o desenvolvimento económico da região.

São diversos os projetos de elevada dimensão, como a Gelado Colorido, que optam 
pela instalação no concelho motivados pela estratégia e postura proativa do executi-
vo atual que procura a criação de condições para que os investidores apostem nas zo-
nas de acolhimento empresarial. E que serão, certamente, motores para a tecnologia 
e investigação em Vila Verde.

Neste âmbito destaca-se o Parque Industrial de Gême que tem captado um elevado 
número de empresas permitindo a criação de novos postos de trabalho.

Na atual conjuntura, a atração de novos investimentos e a criação de emprego são de 
importância vital para o crescimento da economia local e para promover a fixação das 
pessoas, especialmente dos mais jovens, no concelho. 

Vila Verde tem-se evidenciado como uma terra de oportunidades e desafios para a 
população local e, também, para os investidores destacando-se como fatores-chave 
do reforço da competitividade local, os incentivos criados, por exemplo, em termos 
de política fiscal e todo o apoio que é concedido a quem queira investir em Vila Verde.

Descobrir Vila Verde
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In the heart of Minho and with more than 150 years of existence, the City of Vila Verde 
is located in the district of Braga, enjoying an excellent location in terms of access – by 
air, railway or roadways. An essential contribution, is the investment made by enter-
prises in the region that allows the creation of employment and wealth in order to 
secure more population. Vila Verde enjoys the proximity of major urban centers, such 
as Braga and provides quality of life for their inhabitants: has a wide offer of commer-
cial services, gives access to public services and health careand offers housing quality 
and competitive prices.

The quality of road infrastructures allows easy and rapid movement of people and 
goods, both to the north and south of Portugal, thereby benefiting the population, 
but also the industry that is becoming increasingly a huge factor to the economic de-
velopment of the region.

There are several projects of considered dimension such as Gelado Colorido that 
choose to create its factory within this county. This choice was mainly motivated by 
the strategy and proactive approach of the current executive, who constantly de-
mands the creation of very attractive conditions for investors, key factors for the de-
velopment of technology and research in Vila Verde.

In this context it is necessary to highlight the Industrial Park of Gême that has cap-
tured a large number of companies allowing the creation of new jobs.

In the current conjuncture the attraction of new investment and job creation are vital 
for the growth of the local economy and to promote the establishment of people, 
especially the youngest in the county.

Vila Verde has been evidenced as a land of opportunities and challenges for the local 
population and investors. The competitive incentives that this region offers are the 
key factors for the investment, such as attractive fiscal policies and all the support 
that is given to those who wish to invest in Vila Verde.

Discovering Vila Verde
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Para podermos compreender a atual situação da fileira do leite e laticínios 
com a abolição das quotas leiteiras temos que recuar no tempo e analisar este 
sistema desde a sua implementação.

O regime de quotas leiteiras foi criado em 1984 na então Comunidade Econó-
mica Europeia (CEE) para fazer face à acumulação de excedentes de laticínios 
e à respetiva pressão sobre os meios orçamentais europeus necessários para 
o seu escoamento. 

Em linhas gerais, a limitação de produção no sistema de quotas teve como ob-
jetivos principais evitar a queda de preços que poderia resultar de uma maior 
oferta em relação à procura e o aumento da competitividade do setor com 
a consequente redução de despesas com os apoios ao consumo interno e à 
exportação.

Nos anos anteriores à adesão de Portugal à UE, o setor do leite português era caraterizado por um mercado de economia dirigida, fortemente controlado, com tabelamento de preços 
na produção, na distribuição e no consumo. A formação de preços era estabelecida com base em subsídios destinados ao fomento da produção e à estabilidade do nível de preços ade-
quando-os ao poder de compra da época. 

A produção de leite era insuficiente para satisfazer o consumo interno, sendo necessário o recurso à recombinação de leite em pó. 

Contudo, o cenário era positivo para a evolução da produção e transformação leiteiras uma vez que o mercado existia e com capacidade para absorver os seus produtos.

Mas, tendo em conta o desfasamento do nosso mercado relativamente aos congéneres europeus e internacionais no que respeitava aos preços praticados em toda cadeia, impunham-se 
adaptações urgentes e radicais com vista à entrada do nosso país na Comunidade Europeia. 

A harmonização de preços a que a adesão obrigava para a integração do setor na Organização Comum de Mercado definida pela PAC, levou a que, no Tratado de Adesão, fossem esta-
belecidas duas etapas de transição, de cinco anos cada, tendo a primeira decorrido de 1985 a 1991. 

Para proteção do setor relativamente a importações de países terceiros, permitindo a restruturação e o desenvolvimento dos aparelhos produtivo e industrial, foram estabelecidos, 
neste primeiro período, mecanismos de transição, ao nível dos regimes de preços, de ajudas, de intervenção, de comercialização e de comércio externo. O fim deste regime de quotas 
leiteiras está previsto para 31 de março de 2015 e poderá ter um impacto bastante sério em países menos competitivos como é o caso de Portugal. Mais de 90% do leite produzido na UE 
é comercializado no mercado europeu.

Fileira do leite: 2015, ano da liberalização do
mercado europeu. Ameaça ou Oportunidade?
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In order to understand the current situation of the dairy sector and its products 
with the abolition of milk quota, we have to step back in time and analyze this 
system since its implementation.

The milk quota scheme was created in 1984 in the called European Economic 
Community (EEC) to deal with the surpluses of dairy productsand the respec-
tive pressure on the European budgets needed for its disposal.

In general the limitation of production within the quota system had as main 
objective, to avoid the drop of prices (that could easily result in an increasing 
of the supply in relation to demand) and to increase the competitiveness of the 
sector with the consequent reduction of expenses with the domestic consump-
tion and export.

Prior to Portugal entered in the EU, the milk sector was a controlled market with tide rules regarding prices, production, distribution and consumption. The prices were established ac-
cording to the subsidies given for increasing the production and for the stability of the price, tailoring by the purchasing power in that time.

The milk production was then insufficient to supply the internal demand, reason why it was necessary to use a recombination of powder milk.

However, the scenario was positive for the development of production and dairy processing, once the market existed and with a very good capacity to absorb the products.

But having in mind the delay of the Portuguese market in relation to its European and international counterparts, with regards to prices in all productive chain, it was urgent further and 
radical adjustments, considering the entrance in the European Community.

The harmonization of prices that the enter in the EU demanded, in order to allow  the integration of the sector into the Common Organization of the Market defined by the PAC, has led 
to two steps of transition within the Treat of Accession (of five years each), being the first one between 1985 and 1991.

For protection of the sector with regards to imports from third countriesand to allow the restructure and the development of  industrial devices, it was established in this first period 
different rules, regarding prices, support, intervention, marketing and foreign trade. The end of this milk quota scheme is scheduled for the 31st of March of 2015 and the impact in coun-
tries less competitive, such as Portugal, can be huge. More than 90% of the milk produced in the EU it is traded within the European market.

The Dairy Sector: 2015 the liberalization of the 
European Market, Threat or Opportunity?
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Os Gelados e as Matérias-primas

 The Ice Creams and the Raw Material
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O abastecimento ao nivel da matéria prima será garantido pela cooperativa Ser-
raleite, que continuará a receber e escoar a produção leiteira dos seus associados.
A abertura está prevista para 2017 e poderá questionar o domínio da empresa Lac-
togal criada em 1996 pela fusão das Cooperativas Agros, Proleite e Lacticoop. Her-
dou os seus ativos industriais mas também as marcas que constituem o seu maior 
património, ou seja, assumiu as funções industriais e comerciais sem que as Coope-
rativas perdessem a sua identidade e função.

Às cooperativas reconhece-se a capacidade de inovação e pioneirismo que têm 
permitido enfrentar e ultrapassar com sucesso todos os desafios com os quais se 
têm deparado destacando-se, precisamente, a formação da Lactogal como um pro-
jeto de enorme atrevimento e visão estratégica no âmbito do setor agroalimentar 
nacional mas, também, europeu. Oportunamente, o setor cooperativo nacional 
criou dimensão e massa crítica através da agregação de competências em apenas 
um operador seguindo os melhores exemplos de outros países europeus.

As cooperativas leiteiras têm como principal objetivo a valorização da produção 
de leite dos seus cooperantes, num sinal de forte relação com a terra mas tendo 
sempre como horizonte a importância do mercado, dos seus consumidores e das 
suas necessidades e exigências.

Neste sentido, o maior entrave que têm encontrado prende-se com a atuação da 
Grande Distribuição. 

Na inauguração das novas instalações da Cooperativa Proleite aquando do seu 50º 
aniversário (em 2014), o Presidente, Manuel dos Santos Gomes, apelou para a ne-
cessidade da promoção de um diálogo institucional que permita aos grandes ope-
radores de distribuição considerarem a agricultura e a agroindústria nacional como 
parceiros decisivos para um país mais justo e equilibrado, em vez de os encararem 
como mais um mero fornecedor.

The raw material supply will be guaranteed by Lactogal, created in 1996 after the 
merged of Agros, Proleite and Lacticoop Cooperatives. The market control might raise 
some questions regarding the opening of Serraleite Cooperative, planned for 2017, 
which pretends to receive and drain the milk production of their associates.
It inherited their industrial asset but also the brands, assuming the industrial and com-
mercial functions without the cooperatives lose its identities and function.

It is recognized that these Cooperatives have the capacity for innovation and pioneer 
spirit that has allowed them to face and overcome with success all the challenges they 
have encountered, in particular the formation of Lactogal as a project of enormous 
audacity and strategic vision, within the national and European agro-food sector.

The national cooperative sector has been growing and was able to have critical mass 
through the aggregation of skills, in only one operator, following the best examples of 
other European countries.

The dairy cooperatives main objective is the enhancement of milk production of their 
partners, which shows a strong sign of the relation with the land, always having in 
mind the importance of the market, its consumers and their needs and requirements.

In this sense, the biggest obstacle that the cooperatives have found is related to the 
performance of the Large-Scale distribution.

At the inauguration of the new facilities of Cooperativa Proleite on its 50th anniversary 
(in 2014), the President Manuel dos Santos Gomes appealed for the need to promote 
an institutional dialog, to allow the large distribution operators to consider agriculture 
and agro industry as key national partners, for the construction of a fair and balanced 
country, instead of seeing them as mere suppliers.
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A Lactogal é uma empresa agroalimentar portuguesa, especializada em laticínios e seus derivados, formada, atualmente, pelas empresas portuguesas Lactogal Produtos Alimentares, 
Lacticínios Vigor e Etanor Penha e pela espanhola Leche Celta. Dispõe de 7 unidades fabris na Península Ibérica tendo duas delas sido construídas desde 2005.

No ranking das 5 melhores empresas de Alimentação, Bebidas e Tabaco, a Lactogal surge, em 2013, em quarto lugar, com resultados líquidos de 36.208.471 euros.

A Lactogal adquire o leite, no mercado nacional, a todos os associados das Cooperativas que lhe deram origem e comercializa-o para a restante cadeia de valor, na qual se insere a Ge-
lado Colorido. Perspetiva-se que a Lactogal venha a ser o principal fornecedor de matéria-prima da Gelado Colorido beneficiando, assim, da proximidade geográfica e das excelentes 
vias de comunicação que ligam Vila do Conde a Vila Verde. Importa, ainda, para empresas com os padrões de qualidade da Gelado Colorido dotar a sua cadeia de valor com parceiros 
empresariais que lhe dêem as melhores e mais rigorosas garantias de qualidade como será o caso da Lactogal.

A origem e a transformação do leite, principal matéria-prima da Gelado Colorido, serão fatores determinantes na sua qualidade. Todos os centros fabris da Lactogal são certificados 
pelo Instituto Português da Qualidade e os lotes de leite selecionados são cuidadosamente embalados em equipamentos que apresentam a mais moderna tecnologia a nível mundial 
oferecendo aos seus clientes total garantia de máxima qualidade.

Na origem, ou seja, ainda no produtor, o leite é recolhido em salas de ordenha dotadas de equipamentos sofisticados e modernos que permitem manter as propriedades naturais do 
leite através da sua refrigeração até ser transportado em camiões cisterna isotérmicos para as unidades fabris. Nas fábricas são executadas análises microbiológicas ao leite recorrendo 
a equipamentos laboratoriais de última geração. De seguida, para garantir a conservação após a recolha, o leite é submetido a um tratamento térmico que elimina as bactérias conser-
vando-o sem alterar nem a sua composição nem as suas qualidades nutricionais.

Todos os processos aos quais a Lactogal sujeita o leite são meramente físicos, isto é, sem recurso a quaisquer aditivos. Estes dois fatores serão elementos diferenciadores que permitirão 
a cada cliente fazer a escolha mais adequada para as suas necessidades. 

Lactogal is a Portuguese agro-food company, specialized in dairy products, currently formed by Portuguese companies, such as Lactogal Food Products, Vigor e Etanor Penha Dairy 
Products and by the Spanish Leche Celta. Has 7 manufacturing units in the Iberian Peninsula having two of them been built since 2005.

In the ranking of the top 5 companies for Food, Beverages and Tobacco, Lactogal was in the fourth place in 2013, with a net profit of EUR 36,208,471.

The Lactogal acquires the milk in the national market, to all its cooperative members and sells it to the remaining value chain, of which Gelado Colorido is part of that It is expected Lac-
togal will be the main supplier of raw material for Gelado Colorido, thus benefiting of the geographic proximity and the excellent transport links between Vila do Conde and Vila Verde.
It is very important for high quality companies, such as Gelado Colorido, to have value business partners, which will assurance the best quality of raw materials, as would be the case of 
Lactogal.

The origin of the milk and its processing methods, which is the main raw material for Gelado Colorido, will be key factors for its quality.

All Lactogal manufacturing centers are certified by the Portuguese Institute of Quality and the selected milk is carefully packed with the latest equipment technology in the world, offer-
ing its clients total guarantee of maximum quality.

This means, that the milk is collected at the producer with the most sophisticated and modern equipment in order to maintain the natural properties of milk through  the cooling pro-
cess up to be transported by road tankers to the factories. Once at the factories, the milk is submitted to microbiological analyzes (with high tech laboratory equipment) and to heat 
treatment that will eliminate the bacteria and will ensure its conservation, without changing its composition and nutritional qualities.All the processes in Lactogal are purely physical, i.e. 
without any additives.
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Os Gelados no setor Agroalimentar: indústria, consumo e tendências

O setor agroalimentar é, atualmente, a indústria transformadora que mais contribui para a economia nacional, tanto em termos de volume como de Valor Acrescentado Bruto. É, ainda, 
o segundo maior empregador com uma forte aposta na internacionalização.

No que respeita aos produtos lácteos, Portugal tem um grau muito elevado de autoaprovisionamento com maior concentração na região Centro do país mas, igualmente, com elevada 
capacidade de fornecimento à indústria complementar na região Norte, onde existem grandes centros produtivos como é o caso da Lactogal.

Esta indústria era, tradicionalmente, constituída por pequenas unidades industriais localizadas próximas das regiões produtoras. No entanto, devido ao desenvolvimento das técnicas de 
armazenagem e preservação do leite fresco, a tendência é a concentração em unidades maiores, em localizações nas quais os custos fixos possam ser mais reduzidos.

Enquanto os últimos dados publicados pelo INE no Anuário Estatístico de 2013 nos revelam uma redução de produção e consumo de leite, a Fabricação de Gelados e Sorvetes experimen-
tou uma forte ascensão na quantidade produzida.

Os gelados são um mercado em crescimento. A diversidade do produto é cada vez mais maior e os processos de produção acompanham este crescimento na variedade. 

De acordo com os dados da AC Nielsen para o Índice Nielsen Alimentar (INA  + Lidl), o mercado dos gelados atingiu os 86 milhões de euros, em 2011, com uma variação positiva de 2% (em 
valor) relativamente ao ano anterior.

A indústria dos gelados aposta, atualmente, na melhoria do valor nutricional através da redução do teor de gordura e açúcar, principalmente, na gama de produtos destinados às crian-
ças, baseando-se nas linhas de orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Também estão previstas novas abordagens tecnológicas para a congelação da fruta, de modo a permitir uma maior conservação dos nutrientes que compõem a fruta fresca. Paralela-
mente, existe uma preocupação em manter os consumidores esclarecidos, através da introdução de informação nutricional nos rótulos dos gelados.

Deste ponto de vista, os nutrientes mais relevantes nos gelados são os hidratos de carbono. Nos gelados elaborados a partir de leite ou natas, o conteúdo proteico é considerável e de 
elevado valor biológico, ou seja, contém uma sequência de aminoácidos essenciais, com melhor aproveitamento pelo nosso organismo. Os teores em lípidos/gorduras (os grandes for-
necedores de energia) situam-se entre 0 e 10,7 g/100g. 

Entre os minerais, é de destacar o cálcio, o fósforo, o sódio, o potássio e o magnésio e, entre as vitaminas, B1, B2, B3, A e D. Estes nutrientes, (minerais e vitaminas), apesar de não forne-
cerem energia para o nosso organismo, são fundamentais por participarem em inúmeros processos biológicos vitais a um correto funcionamento do organismo.

O gelado é um dos produtos alimentares mais consumidos, mundialmente, encontrando-se associado a sensações de satisfação, doçura e felicidade. Este sucesso mundial leva a que o 
desenvolvimento de novos produtos competitivos e a garantia da qualidade dos produtos seja de extrema importância. 

O gelado é um produto complexo, podendo integrar ingredientes, texturas, formas e tamanhos diversos. A tecnologia associada ao respetivo fabrico deve ser dinâmica e flexível, para 
permitir a produção de uma elevada variedade de produtos que satisfaça um mercado, progressivamente, mais exigente.
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Currently the agro-food sector is the processing industry which most contributes for the national economy, both in terms of volume and gross value added. It is also the second largest 
employer with a strong internationalization commitment.

Portugal has a very high level of self-supply, with greater concentration in the Central region, but also a high volume of capacity to supply the complementary industry in the North, 
where are major centers of production such as Lactogal.

This industry was traditionally composed by small industrial units located near the producing regions. However, due to the development of storage and preservation techniques of 
fresh milk, the tendency is to focus on larger units located in regions with fixed costs can be further reduced.

While the most recent published data in Statistical Yearbook of 2013 by INE – National Institute of Statistics reveals areduction in the production and consume of milk, the Ice Cream 

Industry had a high rise in the quantities produced.

The ice cream is a growing market. The diversity of the product is increasing and the production processes follow this growth in variety.

Data from AC Nielsen for the Nielsen Index Food (INA  + Lidl), indicates that the ice-cream market reached 86 million euros in 2011, with a positive variation of 2% (in value) compared to 
the previous year.

The current focus of the ice cream industry is the improvement of the nutritional value, through the reduction of fat and sugar, mainly in the products for children, considering the 
World Health Organization (WHO) guidelines.

There are also new technological approaches for freezing the fruit, in order to allow a better conservation of the fresh fruit nutrients. In addition it is very important to keep the con-
sumers informed, through labels with the nutritional information of the ice creams.

The most relevant nutrients in ice cream are the carbohydrates.  An Ice cream made of milk or cream, will contain a high volume of protein and biological valueand i.e. contains a se-
quence of essential amino acids with better use of our body. The levels of lipids/fats (the large energy suppliers) are between 0 and 10.7 g/ 100g. Regarding the minerals it’s important 
to highlight the calcium, phosphorus, sodium, potassium and magnesium, concerning the vitamins, B1, B2, B3 and D. These nutrients (vitamins and minerals), although do not to supply 
energy to our body, are fundamental for numerous biological processes and essential to the good function of our body.

Consumed worldwide, the Ice Cream is associated to good feelings, such as satisfaction, sweetness and happiness. This worldwide success leads to the development of new competi-
tive products and guarantee its quality is utmost important.

The ice cream is a complex product and integrates ingredients, textures, shapes and sizes. The technology associated with the respective manufacture must be dynamic and flexible, in 
order to allow the production of a high variety of products that meet a progressive demanding market.

The Ice Creams within the Agro-food Sector: Industry, Consumers and Market Trends
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As novidades nesta indústria não param. As principais marcas 
europeias de gelados, de acordo com dados da Mintel, procu-
ram a extensão das suas gamas de produtos para os iogurtes 
gelados indo, desta forma, ao encontro do comportamento de 
procura do consumidor por produtos mais saudáveis e inova-
dores.
Os iogurtes gelados parecem ser uma tendência que veio para 
ficar assim como a procura de novos sabores, mais ousados e 
inovadores.
Sabemos isto a partir de dados que indicam uma queda na pro-
cura por sabores mais tradicionais, dando lugar a novas desco-
bertas, com particular destaque para a Manga, Limão, Coco e 
Cookies & Cream.

A sazonalidade continua, no entanto, a afetar o setor, especial-
mente os pequenos produtores, mais vulneráveis à flutuação da 
procura.
Assim, como será intenção da Gelado Colorido, posicionar o ge-
lado como um produto para todo o ano continua a ser uma prio-
ridade devendo a investigação, inovação e desenvolvimento ser 
fundamental para combater esta sazonalidade mas também a 
ameaça dos produtos substitutos.

The innovations in this industry do not stop. The major Euro-
pean brands of ice cream, according to data from Mintel’s, 
seek the extension of its range of products for the ice cream 
yoghurt, in order to meet the consumer demanding for healthy 
and innovative products.
The ice cream yoghurt is a trend that it’s here to stay, very de-
manding regarding new bolder and innovative flavors.
This is acknowledged from data, which indicates a decrease 
demand of the traditional flavors giving place to new discove-
ries, with particular emphasis on Mango, Lemon, Coconut and 
Cookies & Cream.

The seasonality continues however to affect the sector, espe-
cially the small producers, more vulnerable to the fluctuations 
of the demand.
The main goal of Gelado Colorido is to break this seasonality 
chain, creating an ice cream for the whole year, reason why it is 
given priority to research, innovation and development, keep-
ing an eye in the threat of substitute products.



30

Gelado Colorido: 
De Portugal para o Mundo

Com a crescente sensibilização para a problemática da alimentação, o impulso da compra orienta-se 
para a aquisição de produtos mais saudáveis. Contudo, a mudança de hábitos de consumo processa-se 
gradualmente, ou seja, não existe consenso entre o racional (aquilo que a boa saúde exige) e o emocio-
nal (o que se consome por exigência social, lúdica, tradicional). Foi pensando nisto e na preocupação 
crescente que o consumidor tem demonstrado com os seus hábitos alimentares, que a Gelado Colorido 
posicionou a sua oferta com produtos saudáveis e funcionais, ou seja, com alegações de saúde. Como 
vimos será um mercado com tendência de crescimento, mais ainda, se a Gelado Colorido cumprir a sua 
vocação e ambição exportadora conseguindo, para o efeito produzir gelados inovadores e consumidos 
ao longo de todo ano. 

Toda a definição estratégica da Gelado Colorido foi, detalhadamente, pensada e não foi excluída a com-
ponente geográfica. Ou seja, a seleção do Município de Vila Verde, integrado no distrito de Braga, não 
foi um acaso ou fruto apenas de melhores condições no que respeita à instalação imobiliária. Se por um 
lado, situando-se em Vila Verde, beneficia das vantagens cooperativas relativas à inserção na Euro-Re-
gião Norte de Portugal-Galiza e da proximidade geográfica de grandes centros urbanos como Braga, 
Porto ou Vigo, por outro lado, tira partido das infraestruturas científicas existentes na Cidade de Braga, 
designadamente, a Universidade do Minho, o Centro de Engenharia Biológica e Instituto Ibérico de Na-
notecnologia, organismos com os quais a Gelado Colorido iniciou já parcerias para o desenvolvimento 
dos seus produtos. 

Os benefícios são claros e fundamentais para ambos: a Gelado Colorido beneficia de produtos cientifica-
mente desenvolvidos e mais competitivos, enquanto as entidades de produção de conhecimento como 
o CEB têm oportunidade de “beber” conhecimento no mercado, através de uma empresa francamente 
habilitada. Estas estruturas de produção de conhecimento científico serão o alicerce para a criação de 
produtos inovadores e mais adequados às necessidades das indústrias e do mercado também neste 
setor agroalimentar que, como vimos, é uma área prioritária e estratégia no Norte de Portugal. Além 
disso, a localização geográfica escolhida coloca a Gelado Colorido estrategicamente próxima das estru-
turas que compõem a sua cadeia de abastecimento: a fonte de matérias-primas, as infraestruturas para 
escoamento dos seus produtos (rodoviárias, portuárias ou aeroportuárias). Indubitavelmente, a Gelado 
Colorido será motor de tecnologia e investigação em Vila Verde promovendo riqueza para a região pela 
criação de emprego mas, igualmente, pela possibilidade de colocar a região no mapa mundial do setor 
agroalimentar.

A proposta de valor da Gelado Colorido no setor em que atua é elevada e perfeitamente adequada às 
tendências de consumo mundiais de gelados, sendo, em Portugal única e inovadora.

O seu posicionamento enquanto empresa e a sua oferta diferenciada e cientificamente sustentada de 
produtos colocará os olhos postos em si mais ainda por se inserir numa região estratégica no cenário 
agroalimentar europeu.
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Gelado Colorido: 
From Portugal to the World

With the growing awareness of the nutrition problem, the consumer trend to buy healthier prod-
ucts. However, the change of habits of consumption take place gradually, i.e., there is no consen-
sus between the rational (what good health requires) and emotional (what is consumed because 
of social demands, pleasure or tradition).Having this in mind and the consumer growing concern 
regarding their eat habits, Gelado Colorido will offer healthy and functional products, i.e., with 
health concerns. As we have seen, this will be a growth trend market and even more if Gelado Col-
orido can produce an innovative ice cream, consumed throughout the all year, and meet its goals 
and exports ambition. 

All the strategic of Gelado Colorido was detailed designed and its geographical component played 
a very important role. The selection of the municipality of Vila Verde, part of the district of Braga, 
was not a fluke of better conditions with regards to real estate installation. If on the one hand, 
the choice of Vila Verde benefits Gelado Colorido with cooperatives advantages regarding the in-
sertion in the Euro-Region of Northern Portugal-Galiza, but also from the geographical proximity 
of large urban centers such as Braga, Porto or Vigo. On the other hand, it takes advantage of the 
scientific infrastructures in the City of Braga, in particular, of the University of Minho, of the Center 
of Biological Engineering (CEB) and of the Iberian Institute of Nanotechnology, institutions with 
which Gelado Colorido has begun partnerships for the development of its products. 

The benefits are clear for both parts: Gelado Colorido will have products scientifically developed 
and more competitive, while the institutions as CEB have the opportunity to achieve knowledge 
about the market, through an enabled company. These structures of scientific knowledge will be 
the basis for the creation of innovative and more suited products, to the industries needs and to 
the agro-food sector, as we have seen, it is a priority and strategy area in the North of Portugal. 
The geographic location chosen by Gelado Colorido puts it strategically close to the structures of 
its supply chain: the source of raw materials and the transportation infrastructure (road, port or air-
port).It is certain that Gelado Colorido will be the technological and research engine for Vila Verde. 
It will promote wealth in the region by creating employment, but also by the possibility of putting 
the region in the world map of the agro-food sector.

The value of Gelado Colorido in the sector is very high and perfectly suited into the trends of the 
world ice cream consumption, being in Portugal unique and innovative.

Its position as a company and its distinguished offer scientifically sustained, will turn several eyes in 
itself, even more because it is integrated in a strategic region in the European agro-food scenario.
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Sustentabilidade / Sustainability
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São objetivos prioritários da estratégia de desenvolvimento sustentável da Ge-
lado Colorido:
         
           • A preservação de recursos naturais (solos, ar e recursos hídricos);
           • A utilização racional e eficiente das matérias-primas;
           • A diminuição de resíduos resultantes da produção;
           • A reciclagem e/ou valorização de resíduos;
           • Implementação de sistema alimentado a Biomassa, que apoia as ne      
 cessidades de energia térmica do edifício e reduz a pegada ecológica  
 da empresa.

A empresa pretende-se dotar de infraestruturas e de equipamentos que favo-
reçam a preservação do Ambiente. Tem instalados, na plataforma industrial, 5,2 
toneladas de painéis solares fotovoltaicos policristalinos, com uma capacidade 
total de 70KW, utilizados para converter a energia solar em energia elétrica.

O empenho na procura de soluções que contribuam para o seu desenvolvimen-
to sustentável, traduz-se numa preocupação constante por uma sociedade 
mais sustentável.

The main strategic objectives of Gelado Colorido’s sustainable development strategy 
are:
            • The preservation of natural resources (soil, air and water resources);
            • The rational and efficient use of raw materials;
            • The reduction of industrial waste;
            • Recycling and waste recovery;
            • The implementation of a system fuelled with biomass, which supports the  
 building’s thermal energy needs and reduces the company’s ecological foo 
 tprint.

The company intends to endow itself with key infrastructures and equipment whi-
ch ensure a greater environmental protection. The industrial platform has 5,2 tons 
of polycrystalline solar photovoltaic panels installed, with a total capacity of 70KW, 
used to convert solar energy into electric energy.

The commitment on searching for solutions that contribute to its sustainable deve-
lopment reveal a manifest concern and awareness about the need for a more sustai-
nable society.
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Com a participação em feiras internacionais, quer como expositor ou visitante, a em-
presa procura avaliar as necessidades de mercado, promover os seus produtos num 
ambiente com maior concentração de potenciais clientes e perceber o posiciona-
mento de empresas concorrentes. 

A nossa participação na feira InnovationFood –Modern Processes – Innovations and 
Solutions, organizada na Messe Stuttgart, tem o objetivo claro de consolidar a estra-
tégia de desenvolvimento da Gelado Colorido, assim como, o seu modelo de desen-
volvimento , mais concretamente na Alemanha. 

A apresentação estratégica do produto na feira prende-se com o facto do mercado 
alemão ser o mais aliciante para a Gelado Colorido. 

With the participation on internationals fairs, either as an exhibitor or as a visitor, 
the company seeks to evaluate the actual market needs, promote its products in an 
environment full of potential clients and understand the positioning of its compe-
ting companies.

Our participation in the InnovationFood– Modern Processes – Innovations and 
Solutions fair, hosted in Messe Stuttgart, has the clear objective of consolidating 
Gelado Colorido’s global development strategy, as well as its development model 
specifically for Germany. 

The strategic presentation of this product, in this fair, is due to the fact that the 
German market is the most attractive one for Gelado Colorido. 



36

PARCERIAS / PARTNERSHIPS

Universidade do Minho
Instituição de Ensino Superior de prestígio

A evolução desta instituição é visível, ainda, nos indicadores que confirmam uma maior dinâmica na produção científica e destacam a Academia, em 2012, como a entidade portuguesa 
com mais patentes registadas.

Mais ainda, a atribuição de importantes prémios científicos, a participação em cinco Laboratórios Associados e a presença no Top 100 do ranking Times Higher Education para Universi-
dades com menos de 50 anos confirmam, uma vez mais, a elevada qualidade desta instituição de ensino.
Falando da Universidade do Minho teremos, obrigatoriamente, que nos referir ao seu Centro de Engenharia Biológica (CEB), um centro de investigação que combina ciência funda-
mental (Química, Bioquímica, Microbiologia e Biologia Molecular) com Ciências de Engenharia (Fenómenos de Transferência, Engenharia da Reação) para a obtenção de produtos e 
processos de valor acrescentado nas indústrias Química, Alimentar, Biotecnológica e do Ambiente.

Sem desprezar a sua vertente académica, o CEB privilegia o contacto com as empresas envolvendo-se em projetos de investigação industriais, à semelhança do que sucede com a Gela-
do Colorido, que permitem a transferência do conhecimento científico e tecnológico para o setor produtivo.
A Universidade do Minho não é mais uma instituição regional: sem deixar de privilegiar a participação e desenvolvimento nas cidades em que se encontra, projeta-as internacional-
mente.

Ainda, no âmbito académico não podemos deixar de nos referir ao Instituto Politécnico do Cávado e Ave, com instalações em Barcelos (a 26 km de Vila Verde) definiu como missão 
contribuir para o desenvolvimento da sociedade, estimular a criação cultural, a investigação e pesquisa aplicadas e fomentar o pensamento reflexivo e humanista. Propõe-se, ain-
da proporcionar áreas de conhecimento para o exercício de atividades profissionais atrativas no plano nacional e internacional, promovendo a mobilidade, a empregabilidade e as 
relações de reciprocidade com a comunidade.
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University of Minho 
Prestigious institute of higher learning

We can evaluate the excellence of the University of Minho, as being one of the biggest centers of scientific research and production, with more registered patents in Portugal in the 
year of 2012.

Moreover, the allocation of important scientific awards, the participation in five Associated Laboratories and the presence in the Top 100 of Times Higher Education ranking, for Uni-
versities under 50 years of existence, confirms once again the high quality of this university institution.

When referring the University of Minho we have necessarily to refer its Biological Engineering Center (CEB).  This research center links the pure Science (Chemistry, Biochemistry, 
Microbiology and Molecular Biology) with Science Engineering (Transport Phenomena, Reaction Engineering) with the maing goal of achieve high quality of products and processes 
applied to Chemical, Food, Biotechnology and Environment industries.

Without underestimating the academic part, the CEB favors the contact with enterprises through the engagement of industrial research projects; an example of this partnership is 
Gelado Colorido, that promotes the transfer of scientific and technological knowledge to the industrial sector.

The University of Minho is no longer a merely regional institution, without ending the cooperation and development with the surrounding cities, the University also has an important 
role in the international projection of them.

In this academic context we must refer the Polytechnic Institute of Cavado and Ave. With the facilities in Barcelos (26 km from Vila Verde) the Institute has defined its main mission to 
contribute to the development of society, stimulate the cultural creation, research and Promote the reflective and humanist thought. It is also the Institute´s goal to provide a wide 
range of knowledge, in areas that can be applied in professional activities, both in a national and international level. With this is expected a huge promotion of mobility, employment 
and relationships among the communities.



38

Instituto Ibérico de Nanotecnologia
Projeto Iberico de Sucesso no Mapa Europeu da Investigação Científica 

Com cerca de 100 investigadores de 20 nacionalidades diferentes a trabalharem em conjunto num ambiente multidisciplinar, os bons resultados do INL estão patentes em mais de 200 
artigos científicos divulgados em publicações científicas de renome. 

O INL tem parcerias com universidades, centros de investigação públicos e privados e, igualmente, com a indústria. E como acreditam e defendem que a ciência não tem nacionalidade 
nem fronteiras, procuram, nas suas parcerias, envolver agentes de diferentes países. 

Em 2013 assinaram um acordo de cooperação entre Portugal, Espanha e Brasil ao abrigo do qual estão a ser desenvolvidos 10 projetos de investigação com cientistas oriundos de orga-
nizações brasileiras, nas principais áreas de atuação do INL: nanomedicina, nanoeletrónica, monitorização ambiental, segurança e controlo da qualidade alimentar e nanomáquinas e 
nanomanipulação., Em desenvolvimento está uma parceria semelhante com a Argentina com o objetivo de crescimento do INL na procura de novas colaborações desde que os objetivos 
de investigação sejam comuns. O INL tem um papel importante a desempenhar na esfera internacional, em particular, na promoção contínua do desenvolvimento da nanotecnologia, 
contribuindo para a criação de valor para a sociedade em geral. A região minhota integra já, na sua indústria, muitas técnicas nanométricas para fabricação de produtos têxteis, tintas ou 
indústria automóvel. E a tendência será de crescimento: o INL além de atrair muitas empresas à região, irá auxiliar a expansão daquelas já existentes pelo desenvolvimento de parcerias 
para a promoção da transferência do conhecimento em valor económico e criação de emprego, ao resolver problemas concretos do tecido empresarial.

Todo este conhecimento e experiência adquiridos pela cidade de Braga conduziram à sua integração em mais um projeto de cooperação que pretende afirmar o valor estratégico da 
macrorregião do Noroeste para a economia nacional, aumentando a sua capacidade de inovação e internacionalização através de um ecossistema que promove sinergias entre diversos 
centros de conhecimento e empresas e colocará, igualmente, as próprias cidades a competir por investimentos, talentos e turistas.
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Iberian Nanotechnology Institute
A Successful Iberian Project on The European Map of Scientific Research

With about 100 researchers of 20 different nationalities working together in a multidisciplinary environment, the good results of the INL are visible in more than 200 articles published 
in renowned scientific publications.

The INL has partnerships with universities, public and private research centers and also with the industry.  As Science has no nationality or frontiers, reason why the INL seeks for its 
partnerships agents from different countries.

In 2013, Portugal, Spain and Brazil signed a cooperation agreement that will promote the development of 10 research projects with Brazilian scientists, in the main areas of activity of INL: 
nanomedicine, nanoeletronic, environment monitoring, quality and food control, nanomachines and nanomanipulation. A similar partnership with Argentina has been designed, with the 
main goal of growing the INL in search of new collaborations, as long as the research paths are common.The INL has an important role to play in the international sphere, mainly in the 
continuous promotion of the development of nanotechnology, contributing for the creation of value for the society in general.The region of Minho already incorporates in its industry 
many nanotechniques for the manufacture of textile products, inks and automobile industry. The trend is for growing. In addition to attract many companies to the region, the INL will 
assist the expansion of the existing ones with the development of partnerships for the promotion of knowledge. This will be transfer into economic value and creation of employment, 

which will help to solve real problems of the business structure.
The city of Braga acquired a level of knowledge and experience that led to its integration in other projects of cooperation, with the aim to affirm the strategic value of the Northwest 
macro region in the national economy. This thus increase Braga´s capacity for innovation and internationalization, through an ecosystem that fosters synergies between different centers 
of knowledge and companiesand will also  promote the healthy competition between the cities for investment, talent and tourists.



40

Centro de Engenharia Biológica
O conhecimento científico ao serviço da indústria da região

O expoente máximo da transferência do conhecimento científico e tecnológico para 
o setor produtivo, no seio da Universidade do Minho, é o seu Centro de Engenharia 
Biológica.
Este centro de investigação combina áreas da Ciência Fundamental com Ciências 
de Engenharia para obtenção de produtos e processos de valor acrescentado em 
indústrias como a Alimentar.
Em conjunto com o CEB, a Gelado Colorido envolver-se-á em projetos de investi-
gação industriais para a criação de produtos e processos de fabrico inovadores e 
pioneiros em todo o país.

Biological Engineering Center
Scientific Knowledge serving the region’s industry

This scientific and technological knowledge transfered to the produc-
tive sector is highly stimulated by the University of Minho’s Center of 
Biological Engineering.
This center combines fundamental areas of science with engineering 
sciences, in order to develop processes and products with great added 
value in industries such as the food industry.
Together with the BEC, Gelado Colorido will involve itself in industrial 
investigation projects, for the creation of innovative and pioneer man-
ufacturing products and processes, throughout the country.
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Lactogal
Visão estratégica na agregação de competências

Criada em 1996, a partir da fusão de diversas cooperativas, a Lactogal é, atualmente, 
uma das maiores empresas agroalimentares nacional, especializada em laticínios e 
seus derivados.
Surge como um fornecedor natural da Gelado Colorido pela proximidade geográfica 
mas, mais ainda, pela sua capacidade de inovação e visão estratégica, promotora da 
valorização da produção de leite, num sinal de forte relação com a terra mas man-
tendo o foco na importância do mercado e dos seus consumidores.

Lactogal
Strategic vision in skills aggregation 

  Created in 1996 from the fusion of different cooperatives, Lactogal is nowadays one of 
the major national food field companies specialized in milk and dairy products.
It is a “natural” supplier of Gelado Colorido because of its geographic proximity and, 
more important, its innovative capacity and strategic vision, which enhances the valori-
zation of milk production, through the creation of a strong relation with the land, and its 
the focus on the market and its consumers.
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Parque Industrial de Gême
Zona de acolhimento empresarial em Vila Verde

O Parque Industrial de Gême, em Vila Verde, tem captado investimento de um 
elevado número de empresas que promovem tanto a economia como a capa-
citação do concelho.

Em comum têm a elevada aposta na componente inovação, tão típica da re-
gião e que coloca o concelho de Vila Verde num novo patamar empresarial, 
económico e laboral.

Gême’s Industrial Park
Industrial park in Vila Verde

Gême’s Industrial Park, located in Vila Verde, has captured in-
vestment from a great number of companies which promote 
the economy along with the county’s competitive advantages.

They have a strong commitment to innovation in common, 
whicht is so typical of the region, and it places Vila Verde at a 
new entrepreneurial level, both economically and also in terms 
of labor market.

For entrepreneurial and innovative companies such as Gelado 
Colorido, Vila Verde acts as a land of opportunities and challeng-
es, through these entrepreneurial hosting areas like Gême’s In-
dustrial Park.

Para empresas empreendedoras e inovadoras como a Gelado Co-
lorido, Vila Verde, através destas Zonas de Acolhimento Empresa-
rial como é o Parque Industrial de Gême, revela-se uma terra de 
oportunidades e desafios.
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Instituto Empresarial do Minho
Empreendedorismo e Inovação Tecnológicos

Situado em Vila Verde, O Instituto Empresarial do Minho promove, apoiando o de-
senvolvimento sustentado da região minhota. Dinamiza, também, um Centro de 
Incubação de Empresas em áreas relacionadas com inovação tecnológica: Nanotec-
nologias, Tecnologias de Informação e Comunicação, Energia e Ambiente e Ciências 
Biológicas. 

Permite ao empreendedor, lançar ideias de negócio e concretizá-las, promovendo a 
interação entre empreendedores mas também com o restante meio empresarial e 
outras instituições de ensino e investigação.

A IEMinho é mais um exemplo de cooperação empresarial em Vila Verde, potencia-
dor de valor acrescentado para empresas que, como a Gelado Colorido, pretendem 
que o seu crescimento se confunda com a evolução da região que os acolheu.

Business Institute of Minho
Technological Entrepreneurship and innovation

Also located in Vila Verde, the Business Institute of Minho promotes the 
sustainable development of Minho’s region. It also stimulates the Entre-
preneurial Incubation Center in technological areas such as Nanotechnol-
ogies, Information and Communication Technologies, Energy and Envi-
ronment and Biological Sciences.

It enables entrepreneurs to put new business ideas to practice, promot-
ing the interaction between entrepreneurs, and also between other busi-
ness environments and other knowledge and investigation institutions.

EIMinho is another example of entrepreneurial cooperation in Vila Verde, 
which enhances the added value of companies that, as Gelado Colorido, 
intend to bind their development with the region’s evolution




