
 

 

Michael Page e Embaixada dos EUA colaboram 

em mentoring empresarial para Pomar Natura 

 

Lisboa, 08 de março de 2016 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento e seleção especializada, 

foi seleccionada para participar no programa de mentoring empresarial do Connect to Success, promovido 

pela Embaixada dos Estados Unidos da América e pela Fundação Luso-Americana, para mentorar a marca 

nacional de compotas artesanais Pomar Natura.  

A Pomar Natura oferece aos consumidores conscientes e atentos a questões ambientais e de saúde, uma 

gama de compotas premium, naturais e saborosas, comprovadamente sem açúcares adicionados, 

preparadas com 100% de fruta fresca portuguesa  biológica seleccionada no seu estado de amadurecimento 

ideal, para que se possa sentir o verdadeiro prazer da fruta, usando uma receita familiar. 

Cortar açúcares, enquanto desfruta de alimentos saborosos e aromáticos é o principal fator de diferenciação.   

A Pomar Natura é uma start-up muito bem recebida em fase de testes de mercado pretende promover uma 

estratégia de crowdfunding  junto de empresas, nomeadamente das empresas envolvidas no Connect to 

Sucess. 

A Michael Page foi escolhida pelo Connect to Success para apoiar e estimular a diversidade do mundo 

empresarial através do apoio ao projeto Pomar Natura. Durante o período de um ano, a Michael Page 

orientará o desenvolvimento do projeto da empreendedora Anabela Almeida Borges nas áreas de marketing, 

recursos humanos e área financeira, assim como na estratégia de crowdfunding. 

De acordo com Sílvia Nunes, Senior Executive Manager da Michael Page, “a participação nesta iniciativa 

de elevado valor da Embaixada dos Estados Unidos da América representa para a Michael Page mais uma 

oportunidade de  fomentar a diversidade, liderança e igualdade de género no meio empresarial nacional. 

Esperamos conseguir ajudar de forma significativa, ao longo deste ano de mentoring, à solidificação da marca 

Pomar Natura e do seu negócio.” 

Anabela Almeida Borges da Pomar Natura, adianta que “a mentoria da Michael Page representa a 

oportunidade única de ter um olhar aprofundado sobre o modelo e dinâmicas de negócio de uma multinacional 

e aplicá-las, da forma mais adequada, para a criação do meu próprio modelo de negócio. O apoio permanente 



 

da Michael Page ao longo de todo o processo traduzir-se-á, certamente, na partilha de conhecimento e know-

how vitais para o desenvolvimento e consolidação da Pomar Natura.” 

Para mais informações sobre a Michael Page, consulte www.michaelpage.pt/index.html.  

Para informações sobre o Connecto to Success, consulte 

http://portugal.usembassy.gov/business/connect2success.html ou 

https://www.facebook.com/connecttosuccessportugal.  

 

 

Sobre a Pomar Natura 

Start-up no sector agro alimentar 

 

A Pomar Natura tem para oferecer um produto inovador, alinhado com as grandes tendências da alimentação saudável, 

comprovadamente sem açúcares adicionados. 

 

O conceito é inovador porque recupera e valoriza um processo tradicional familiar que se perdeu com o tempo devido à 

pressão da massificação da produção, de forma industrial, cheia de açucares e de aditivos, alguns dos quais podem 

representar sérios riscos para a saúde de quem os consome, se os consumir com regularidade. 

 

 

Sobre o Connect to Success 

O Connect to Success é um programa lançado pela Embaixada dos EUA em Portugal e apoiado pela Fundação Luso-Americana, que 

visa ajudar mulheres empreendedoras a desenvolverem as suas próprias PMEs. Tem como objetivo fortalecer a economia portuguesa e 

promover a igualdade de género no mundo empresarial, apoiando empresas detidas por mulheres. O programa é composto por corporate 

mentoring, projetos de consultoria de MBA e workshops 

 

Sobre a Michael Page 

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 35 anos no 

Reino Unido, tem actualmente 155 escritórios em 36 países. É uma empresa líder em recrutamento e selecção especializada de quadros 

médios e superiores, para projectos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por consultores especializados, que 

apresentam formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 

 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 
www.michaelpage.pt/index.html  

 


