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volvimento de um produto que reúne 
qualidade, um bom sabor e um preço 
atractivo. Sendo um reconhecimento 
atribuído directamente pelos consumi-
dores, é ainda mais gratificante.

Que características tem esta Manga 
Maturada? 
É uma manga colhida num ponto de ma-
turação intermédio, não verde como a 
manga de barco, nem pronto a comer 
como a manga de avião, que é transpor-
tada via marítima em atmosfera específi-
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A Manga Maturada Portugal, da 
FruitPort, foi um dos oito produtos na ca-
tegoria de Frutas e Legumes, premiados 
Sabor do Ano 2022, sendo distinguida 
Top Inovação. A este propósito, falámos 
com Sandro Viegas, administrador da 
FruitPort, uma empresa portuguesa que 
se dedica à importação, exportação e dis-
tribuição de frutas e hortícolas frescos. 
 
Que importância tem este prémio? 
Este prémio representa o culminar de 
muito trabalho e persistência no desen-
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ca. É uma fruta maturada naturalmente 
no nosso armazém, em câmaras próprias 
para o efeito. Obriga a vários processos 
de escolha e selecção, de forma a ga-
rantir níveis de °Brix elevados e textura 
agradável. 

Por que sentiram necessidade de a 
colocar no mercado?
A necessidade de obter um produto as-
sim, prende-se principalmente com fac-
tores económicos. A manga de avião 
obriga a custos de transporte muito ele-
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destaque ainda para os serviços de pro-
curement especializado para a grande 
distribuição ou clientes de áreas da ho-
telaria, cruzeiros e restauração, fazendo 
também importação e embalamento de 
artigos específicos ou pouco comuns, 
provenientes de origens mais ou menos 
distantes.
Na área das frutas trabalham com o sec-
tor das exóticas, tropicais e de grande 
consumo (da época ou fora da estação), 
que complementam com os produtos 
hortícolas. 

O SABOR DO ANO é o prémio de quali-
dade líder no sector da alimentação em 
Portugal graças à metodologia utiliza-
da. Mais objectiva, clara e verdadeira, é 
a única que se baseia nas propriedades 
funcionais do produto sem influência da 
marca ou de outros factores emocionais 
do consumidor. 
De acordo com o estudo de marca efec-
tuado pela Fullsense, 85% dos consu-

vados, que não são acessíveis a todos os 
consumidores; e a manga de barco não 
oferece a mesma experiência ao nível de 
sabor e textura. Assim, temos um produ-
to intermédio de sabor e textura muito 
semelhantes ao produto por avião, mas 
a um preço mais acessível.

Como tem sido a sua receptividade?
Muito boa, principalmente na grande 
distribuição, onde os volumes encomen-
dados têm vindo a crescer face ao pro-
duto aéreo.

Qual a origem destas mangas?
O Brasil é a origem principal, contudo, 
também trabalhamos com manga do 
Peru em alguns períodos do ano.

A FRUITPORT, sediada em Loures, tem 
uma gama muito alargada de artigos, 
entre frutas e legumes. Trabalham com 
mais de 300 produtores em todo o mun-
do, nos vários artigos que comerciali-
zam. A WOW é a marca de referência da 
empresa, através da qual garante o mais 
alto padrão de qualidade e o melhor 
sabor e aroma do mercado. Através do 
selo WOW, colocam a garantia de quali-
dade nos produtos que servem.
Presentes no mercado nacional e mer-
cados internacionais, as suas frutas e 
legumes podem ser encontrados nas 
principais cadeias de hipermercados e 
nos mercados grossistas, que abastecem 
o comércio local. Estão também presen-
tes, através de clientes e parcerias estra-
tégicas, nos arquipélagos da Madeira e 
Açores.
Internacionalmente, são reconhecidos 
em mercados como a Polónia, através da 
filial que possuem na Holanda, FruitPort 
B.V., ou Cabo Verde, onde atendem de 
forma regular com uma logística especí-
fica para contentores multiproduto. 
A empresa presta ainda serviços de lo-
gística e armazenamento em frio para 
clientes da grande distribuição ou expor-
tadores com necessidades específicas. 
No armazém, fazem maturação de fruta 
e selecção de produtos de acordo com 
critérios previamente estabelecidos. 
Prestam serviços de etiquetagem, emba-
lagem e reembalagem de frutas. 
Nas áreas de negócio onde actuam, 

midores está receptivo a mudar da sua 
marca habitual para um produto pre-
miado Sabor do Ano. 
O Prémio Sabor do Ano segue um pro-
cesso de avaliação idóneo: cada pro-
duto é provado e aprovado por um 
painel de consumidores – selecciona-
dos de acordo com os seus hábitos de 
consumo – em testes monádicos (os 
produtos são testados sem que os con-
sumidores tenham conhecimento da 
marca, não existindo influência da no-
toriedade da mesma), realizados num 
laboratório de análise sensorial acredi-
tado, que segue um restrito protocolo 
e garante a imparcialidade da prova. 
Para ser premiado, o produto deve ob-
ter uma nota superior a 6 (de 1 a 10) 
e a nota mais alta entre os produtos 
concorrentes. 
Na edição de 2022 foram premiados 152 
produtos, doze dos quais do sector hor-
tofrutícola, onde se inclui a Manga Ma-
turada Portugal, da FruitPort. 


