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Neste manual apresentamos não só os pilares que 
sustentam a marca Spawnfoam, mas também a 
ideologia por trás da marca e a forma como deve ser 
comunicada.

1. Apresentação
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Quem Somos
A Spawnfoam é uma empresa de biotecnologia que 
surgiu em 2017 e desenvolve bicompósitos inovadores, 
totalmente biodegradáveis, baseados em subprodutos 
da agricultura e resíduos agroflorestais, reforçados com 
micélio de fungos e outros aditivos de origem natural. 
Produz vasos e contentores biodegradáveis para a 
sementeira e multiplicação de plantas para a agricultura 
e floresta, embalagens biodegradáveis, artigos de 
arquitetura e design e painéis para a construção 
(isolamento térmico/acústico/vibração).
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A nossa Missão
Ser a referência na oferta de biomateriais de origem 
orgânica de elevada performance.

A nossa Visão
Deixar o mundo um pouco melhor do que o 
encontramos.

A nossa proposta de Valor
- Intimidade com o cliente;
- Grande serviço (feito à medida do cliente);
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Denominação de Firma: 
SPAWNFOAM, Lda.

Objeto Social: 
Produção, exportação, distribuição, comércio e desenvolvimento 
sustentável de biocompósitos de origem orgânica de elevada 
performance como embalagens ou contentores, bem como 
produtos biofertilizantes para a agricultura.

CAE Principal: 
32996 - OUTRAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS DIVERSAS, N.E.

CAE Secundário:
72110 - Investigação e desenvolvimento em biotecnologia
47910 - Comércio a retalho por correspondência ou via internet
20152 - Fabricação de adubos orgânicos e organo-minerais


