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1. DADOS DA EMPRESA 

2. H ISTÓRIA DO PROJETO 
 

As fundadoras, Anabela e Sofia têm formação nas áreas da sociologia e do direito. Em plena era 

da revolução digital, os seus percursos profissionais proporcionam-lhes experiência nos setores 

das novas tecnologias, da formação e da gestão de projetos e negócios.   

Consumidoras de produtos biológicos, há muito que haviam constatado que os alimentos que 

confecionavam tinham boa aceitação junto da família, amigos e colegas. Aliás, família, amigos e 

colegas eram, e continuam a ser, o seu test group preferido...  

A dada altura, decidiram saber como seria fora das suas zonas de conforto. Montaram bancas 

em feiras e mercados tradicionais. Participaram em programas de aceleração... A aceitação do 

público em geral foi sendo boa e as críticas de jurados e profissionais do setor positivas.  

Em 2018 participaram na edição de novembro da Veggie World Lisboa e seguidamente, já com 

apoio da 1ª Bio-Região Idanha-a-Nova, Portugal, participaram na BIOFACH NÜRENBERG (2019 e 

2020) e na IBERIA FOOD ORGANIC MADRID (2019).  

No final do ano de 2018 registaram a marca bvegan e em maio de 2019 fundaram a PLANETA 

VIVO.  

Para além de quererem ser bem-sucedidas no negócio que estão a lançar, querem contribuir 

ativamente para um planeta mais feliz, com maior harmonia, tolerância e respeito por todos os 

seres vivos. 

Anabela e Sofia dizem que a vida fez com se encontrassem e estão muito felizes e gratas por isso 

ter acontecido. 

 

3. WEBSITE 
www.planetavivo.pt 

Versão portuguesa e inglesa 

 

4. FACEBOOK 
https://www.facebook.com/bvegan.org 

 

5. INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/bvegan_is_natural_and_organic/ 

 

http://www.planetavivo.pt/
https://www.facebook.com/bvegan.org
https://www.instagram.com/bvegan_is_natural_and_organic/
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6. PRODUTOS DESTAQUE 
Os produtos alimentares bvegan, são 100% vegan e têm certificação biológica PT-BIO-03. 

Os produtos bvegan são isentos de óleo de palma, lactose e organismos geneticamente 

modificados. 

1. Alternativa ao queijo tipo atabafado 

a. Natural, com Ervas de Provence, Pimenta Rosa ou Pimenta Preta 

Ingredientes: caju, óleo de coco, probiótico natural e flor de sal 

2. Alternativa ao queijo curado 

a. Seco ou em Azeite e Oregãos 

Ingredientes: caju, probiótico natural, levedura nutricional, sumo limão, alho 

em pó, flor de sal e alecrim 

3. Manteiga de CAJU, cremosa e com um toque da flor de sal 

Ingredientes: caju, óleo coco, óleo girassol, lecitina de soja, flor de sal, probiótico e 

curcuma  

4. Bolachas doces naturalmente sem glúten e farinhas diferentes (grão de bico e ervilha) 

a. Bolacha do AMOR 

Ingredientes: farinha grão de bico, açúcar coco, óleo coco, bebida aveia sem 

glúten, cacau, óleo essencial de laranja e de tangerina 

b. Biscoito do Céu 

Ingredientes: farinha grão de bico, açúcar coco, óleo coco, bebida aveia sem 

glúten e óleo essencial de laranja e de tangerina 

 

c. Sol de Outono 

Ingredientes: farinha grão de bico, açúcar coco, óleo girassol, bebida aveia sem 

glúten, canela, gengibre e cardamomo 

d. Ervilha da Alegria 

Ingredientes: farinha ervilha, açúcar coco, óleo coco, bebida aveia sem glúten,  

cacau e baunilha  

5. Bolachas doces com glúten 

a. Bolacha Maria 

Ingredientes: espelta, bebida de aveia, açúcar coco, óleo de girassol, óleo de 

coco, essência natural de baunilha 

b. Bolacha para Viajar 

Ingredientes: farinha espelta, amêndoas, açúcar cana, óleo coco, água filtrada e 

óleo essencial de limão  

c. Areias de Limão 

Ingredientes: farinha de espelta, açúcar cana, óleo girassol, bebida aveia sem 

glúten, óleo coco e óleo essencial de limão  

d. Bolachas para Sonhar 

Ingredientes: farinha de espelta, açúcar cana, óleo girassol, bebida aveia sem 

glúten, óleo coco e canela 
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6. Crackers  

Crocantes, especiadas, ricas em proteínas e naturalmente sem glúten  

a. Tugas  

Ingredientes: farinha de grão de bico, levedura nutricional, azeite, cominhos flor 

de sal 

b. Manjericas 

Ingredientes: farinha de grão de bico, azeite, manjericão e flor de sal 

c. Peri-Peri 

Ingredientes: farinha de grão de bico, azeite, malaguetas e flor de sal 

d. Mariolas 

Ingredientes: farinha de ervilha, levedura nutricional, azeite e flor de sal 

 
 

 

 


