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Conhece os vencedores do 

FoodLoop



O desperdício alimentar não tem de

ser o prato do dia. 

E há quem já esteja a implementar 

soluções!



A Hortee by FHLUD é uma plataforma que pretende posicionar-se como um 

mercado on-line e uma ferramenta de vendas que permita aos agricultores e 

consumidores façam negócios diretamente entre si, através de um modelo de 

mercado B2B (business-to-business) para compra, venda e doação de frutas e 

legumes frescos. Para além de permitir transações comerciais, este projeto 

pretende ainda melhorar a experiência de negócios com ferramentas financeiras, 

pagamentos antecipados e transações seguras.

Neste projeto são abordados os três maiores desafios que os agricultores 

enfrentam: entrar em novos mercados, estabilizar o fluxo de caixa e reduzir os 

excessos de produção. Desta forma, pretende-se ajudar os agricultores a obter 

melhores margens de lucro através de pagamentos rápidos e seguros, reduzir o 

desperdício de alimentos e melhorar a disponibilidade de alimentos para as 

pessoas necessitadas.

VER PITCH

Hortee

Promotores: FHLUD | Ivanoel Rodrigues, António Luzio e Josane Andrade

Nota: apesar do projeto ter sido vencedor, abdicou da mentoria

https://www.youtube.com/watch?v=8dz95bBHTgE


Ground4food - Valorização da borra do café para produção de microvegetais

Promotores: Edgar Pinto, Marisa Freitas, Manuela Silva

A Ground4Food tem como objetivo produzir microvegetais no centro da cidade do 

Porto utilizando como substrato as borras de café produzidas pelos 

estabelecimentos de restauração e bebidas da cidade. Este processo de produção 

de microvegetais permite que estes adquiram teores de micronutrientes 40 vezes 

superiores a vegetais semelhantes em estado maduro. O processo apresenta ainda 

a vantagem de ser mais rápido e de necessitar de 10 vezes menos espaço.

VER PITCH

https://vimeo.com/721998917/667168fa7d


PortoType

Promotores: Nawastê | Ivo Pimentel e Pedro Vilarinho

O projeto PortoType consiste no desenvolvimento de microbiodigestores, 

recorrendo à tecnologia de célula a combustível de hidrogénio, com o objetivo de 

produzir biogás, metano, hidrogénio e composto fertilizante. Esta solução está 

pensada para poder ser instalada em contentores à escala urbana, nos locais de 

produção dos biorresíduos. Cada biodigestor terá a capacidade de processar cerca 

de 250kg de resíduos orgânicos por dia, tornando esta tecnologia adequada para 

comunidades locais, empresas de processamento de alimentos e hotéis, por 

exemplo.

VER PITCH

https://vimeo.com/722003219


Simbiose agricultura indústria

Promotores: António Ferreira

A Simbiose Agricultura Indústria, procura criar condições de produção 

economicamente viáveis para produtos que não são passíveis de produzir no 

exterior. Para tal, este projeto tem como objetivo associar uma estufa dinâmica na 

sua dimensão e produção a uma indústria ou serviço. Através da técnica de 

hidroponia a estufa poderá usufruir da temperatura inerente à laboração da 

indústria, da concentração de CO2 e da água recuperada com a impermeabilização 

dos espaços. Esta solução permitirá produzir bens alimentares que não podem ser 

produzidos localmente, com vantagens inerentes como a redução das 

importações.

VER PITCH

https://www.youtube.com/watch?v=-gxHKuKahVM


UPCYCLING Porto

Promotores: Larissa Afonso e Jeff Anderson

A UPCYCLING Porto pretende transformar o “bigdata” da LIPOR em "small data” 

do Porto. Desta forma, irá materializar os indicadores relacionados com o 

desperdício alimentar e, a partir da leitura dos dados, mapear e ligar a Rede Social 

do Porto a organizações sociais que realizam trabalhos semelhantes, por exemplo, 

à Refood. A última fase do projeto, consiste em ligar o Cartão Porto ao sector do 

retalho, em particular, facilitando a utilização na recolha de produtos alimentares 

perecíveis. 

VER PITCH

https://www.youtube.com/watch?v=ZfaFKl9dgKc


Zero Waste HUB

Promotores: Matter e Projeto Aurora | Ana Lima, Miguel Fernandes, Luís Alves, Orlando Ribeiro e Joana Rocha

A Zero Waste HUB, pretende ser um centro que permita informar e demonstrar à 

comunidade como o desperdício se pode transformar em matéria-prima e 

criatividade. Este projeto surge da união da Matter, que transforma resíduos de 

vinho, chocolate e café em materiais de arquitetura e design com o Projeto Aurora, 

que pratica o conceito de cozinha "zero waste", com alimentos derivados de 

cultivo responsável e aproveitando os próprios resíduos alimentares, nas suas 

confeções. 

VER PITCH

Nota: apesar do projeto ter sido vencedor, abdicou da mentoria

https://youtu.be/_kHl1MZA83I


AgriTech4Youngsters 

Promotores: Francisco Terra, Renato Caldas e Leandro Rodrigues

O projeto AgriTech4Youngsters pretende combater o desperdício de produtos 

hortícolas nas cantinas escolares. Para tal, pretende-se instalar hortas em diversas 

escolas da cidade do Porto, que serão dinamizadas pelos próprios alunos e que 

serão monitorizadas por um robô que garante a previsão eficaz da produção de 

hortícolas.

Para os estudantes do ensino secundário serão fornecidos kits com as 

componentes estruturais do robô. Ao longo de diversas sessões de 

demonstração/formação, será acompanhada a construção e testes do robô.

As cantinas escolares serão depois sensibilizadas para adaptar as ementas 

conforme a disponibilidade dos alimentos produzidos localmente.

VER PITCH

https://www.youtube.com/watch?v=YbhFfnWovcs



