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Portugal continua a sua dinâmica de desenvolvimento, apostando cada vez mais 
na modernização, assente nas suas capacidades de inovar e surpreender, cujo 
reconhecimento lhe é dado pela aceitação crescente que tem tido nos mercados 
internacionais, nomeadamente extracomunitários, cada vez mais diversificados, 
bem como por uma consolidada sustentabilidade em matéria de tecido 
económico, ambiente de negócios, crescimento nas exportações e investimento 
estrangeiro.

Neste Portugal que não cessa de se renovar, está em curso uma forte incorporação 
tecnológica em sectores como as energias renováveis, a mobilidade eléctrica, 
o automóvel e a aeronáutica. Contribuem também para o sucesso e boa 
imagem do produto português, no actual ambiente de concorrência 
internacional, factores de diferenciação como a criatividade, o design e a 
afirmação das marcas, bem como a simplificação dos processos administrativos 
que facilitam a vida aos cidadãos e aos investidores.  

Portugal também é um país de talentos – no desporto, na arquitectura, 
nas ciências ou na cultura – com um capital humano cada fez mais qualificado. 
Para quem o visita e percorre em passeio ou negócios, revela-se como um 
espaço seguro, rico em história e diversidade cultural, sendo apreciado pelas suas 
temperaturas amenas e beleza natural. 
Os portugueses, como povo convivial, são acolhedores e abertos ao mundo, 
capazes de aceitar novos desafios e empenhar-se no seu sucesso. 

Portugal moderno e inovador
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aicep Portugal Global
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.

Avenida de Portugal, nº 50
C.P. 1319 Luanda - Angola
Tel.: +244 222 331 485 / 336 902 / 339 032
Fax: +244 222 330 529
E-mail: aicep.luanda@portugalglobal.pt
Web: www.portugalglobal.pt

aicep Portugal Global é uma entidade pública empresarial, criada para desenvolver 
um ambiente de negócios competitivo e promover a internacionalização 
das empresas portuguesas. A Missão da aicep Portugal Global é aumentar 
a competitividade da economia portuguesa através do desenvolvimento e execução 
de políticas estruturantes e de apoio à internacionalização das empresas 
portuguesas, com vista a:

Promover e divulgar a captação de investimento estruturante 
      e acompanhamento dos projectos; 

Dinamizar as exportações, alargando a base exportadora e intensificando 
      a incorporação de tecnologia avançada;

Promover e divulgar as actividades económicas desenvolvidas em Portugal, 
      nomeadamente na área do comércio de bens e serviços;

Apoiar os projectos de internacionalização das empresas portuguesas, 
      com destaque para as PME’s;

Promover a imagem de Portugal e das marcas portuguesas, no exterior.

A aicep Portugal Global desenvolve a actividade apoiada na sua extensa rede 
externa, composta por centros de negócios e escritórios, distribuídos pelos cinco 
continentes. Esta rede constitui um elemento fundamental para rentabilizar 
a acção estratégica da Agência, como facilitadora de negócios e de contactos 
comerciais.

O’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, nº 1430 – 2º
4150-074 Porto - Portugal
Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399
E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Web: www.portugalglobal.pt
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Av. Amílcar Cabral, nº 58
Luanda - Angola
Tel.: +244 222 638 000 / 222 638 965
Fax: +244 222 638 970
Web: www.bfa.ao

Emídio Pinheiro 
CEO BFA

BFA

O BFA nasceu com a implantação, em Luanda, de um escritório de representação 
do antigo Banco de Fomento Exterior (BFE) em Julho de 1990. Após aquisição 
do BFE pelo Grupo BPI em Agosto de 1996 deu-se início a uma forte expansão 
do Banco em todo território angolano e em 2002 o BFA assumiu o estatuto 
de entidade autónoma de direito angolano, com um capital equivalente 
a USD 30 milhões. Actualmente o BFA é um dos maiores Bancos privados 
angolanos, tendo uma rede composta por 14 Centros de Empresas, 
8 Centros de Investimento e 131 Agências, o que permite uma cobertura 
eficaz de todo o território nacional. Em Dezembro de 2011, o Banco 
detinha uma quota de mercado de 10,4% em crédito, 16,2% em depósitos 
e mais de 800 mil clientes em carteira. Na sua trajectória de crescimento, o BFA 
tem privilegiado a inovação e a competitividade na oferta de produtos 
e serviços, promovendo a acessibilidade aos serviços bancários e o consequente 
aumento da bancarização da população angolana.
 
O BFA tem vindo a assumir-se como um parceiro estratégico no crescimento
e desenvolvimento das empresas e dos empresários angolanos apoiando-os 
no esforço de reconstrução que está a ser implementado em todo País.

Stand 73
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Travessa N'gola Mbandi
Bairro da Madeira
Luanda - ANGOLA
Tel.: +244 222 680 050
Fax: +244 222 680 051
E-mail: visabeira@visabeira.co.ao
Web: www.visabeira.co.ao

Visabeira Angola                

Integrando de forma consistente a sua actividade no mercado angolano, a Visabeira 
Angola define-se como um grupo multinegócio, com mais de 15 anos de experiência 
a projectar e a desenvolver actividades determinantes para o progresso do país.

Missão
Estar presente em vários sectores de actividade com negócios próprios 
e parcerias com empresas locais, afirmando-se através de uma acção concertada, 
como expressão local da diversidade, experiência e competência tecnológica 
que caracterizam o Grupo Visabeira em todo o Mundo. 

Visão
A Visabeira Angola, tirando partido do know how e recursos do Grupo Visabeira, 
procura desenvolver activamente as áreas em que actua, contribuindo 
assim para o progresso económico do país.

Objectivos
 Ser um Grupo de referência na economia e no tecido empresarial angolanos.
Ser um player de destaque na construção e desenvolvimento de infraestruturas 

      necessárias para a modernização do país.
Constituir-se como fornecedor integrado e complementar de soluções 

      tecnológicas, imobiliárias, industriais, turísticas e de serviços.
Ser um parceiro estratégico local nas suas áreas de actividade.

Empresas
A Visabeira Angola actua em áreas determinantes como as telecomunicações, 
construção e infra-estruturas, constituindo a expressão local da competência, 
diversidade e experiência que caracterizam o Grupo Visabeira.

Álamo; Catari Angola; Comatel; Edivisa; Electrovisa; Mercury; MOB; 
TVCABO; Visaconstroi; Visatur; Visauto; Vista Alegre Atlantis.

Gil da Silveira
Administrador

Stand 80
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Rua D. Manuel I, nº 78 
Estádio Cidade de Coimbra
3030-327 Coimbra - PORTUGAL
Tel.: +351 239 851 280
Fax: +351 239 851 281
E-mail: acist@acist.pt
Web: www.acist.pt

ACIST
Associação Empresarial de Comunicações de Portugal

Paula Teles
Secretária Geral ACIST

ACIST, Associação Empresarial de Comunicações de Portugal é uma associação 
que representa cerca de duas centenas de clusters empresariais de pequeno 
e médio porte, na área das Infra-estruturas, Telecomunicações, Tecnologias 
de Informação e Comunicação e Multimédia. Congrega mais de 90% das empresas 
do setor português com este perfil de actividade económica. É a única associação 
portuguesa do género.

Está representada no Conselho Consultivo da ANACOM, Autoridade Nacional 
de Comunicações de Portugal, e participa em diversos Grupos de Trabalho 
e Comissões especializadas ligados ao setor, designadamente com o anteriormente 
designado Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, para 
o desenvolvimento e implementação das Redes de Nova Geração em Portugal. 
Interlocutora credível e parceira social das empresas que representa, atua como 
um motor no seu poder negocial, no seu fortalecimento comercial e estrutural 
e no seu incentivo à atualização permanente ao nível das Novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação, tornando-as capazes de concorrer com os demais 
agentes económicos. 

A partir de 2008, a ACIST tem vindo a expandir o seu âmbito e área de atuação, 
tendo encetado uma estratégia de internacionalização dos seus serviços, 
num acompanhamento dinâmico e permanente da evolução do setor nos países 
da CPLP, tendo constituído pólos de representação, através das suas "Academias 
ACIST", em Cabo Verde, Cidade da Praia e Moçambique, Maputo. Em 2011 
iniciou a sua implementação também em Angola, Luanda.
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Largo São Sebastião nº 18 - 2º Dto. 
3100-455 Pombal - PORTUGAL
Tel.: +351 236 213 400
Tlm: +351 917 621 449
E-mail: apoio.clientes@ado.pt
Web: www.ado.pt

Paulo Silva
Direcção das Relacções Internacionais

ADO Portugal 

Com uma estrutura extremamente flexível, a nossa equipa procura, diariamente, 
desenvolver soluções de comunicação, Promoção, Publicidade, Design Gráfico, 
Impressão Digital e Suportes Publicitários e Merchandising (Brindes Publicitários) 
Têxtil Promocional e Uniformes (fardamento).
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Rua Visconde de Seabra, nº 3, 1º
1700-421 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 212 469 400
Fax: +351 212 469 802
E-mail: internacional@adp.pt
Web: www.adp.pt

Cláudio de Jesus
Administrador

AdP

A colaboração com Angola no domínio da água vem desde 1995, 
fundamentalmente no domínio da prestação de serviços e assistência técnica.

Pretende-se reforçar a posição no país, contribuindo de forma activa para o seu 
desenvolvimento sustentável. Contando com um grande know-how e o seu 
valorizado capital humano e intelectual e a sua relação próxima com entidades 
financiadoras, a AdP Angola apresenta-se, assim, como um parceiro de futuro 
para Angola.

Paulo Vilaverde
Diretor Geral
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Praceta Cidade de Roma nº 1 
Parque Industrial do Arneiro 
2660-456 São Julião do Tojal - PORTUGAL
Tel.: +351 219 737 360
Fax: +351 219 737 369
E-mail: afinomaq@mail.telepac.pt
Web: www.afinomaq.pt

Ricardo Coelho
Responsável Comercial

AFINOMAQ  

PME Excelência Portuguesa em 2011, a AFINOMAQ tem investido, ao longo 
dos 20 anos, no desenvolvimento e construção de sistemas de enchimento, 
rotulagem e capsulagem, cuja engenharia respeita e transcende os mais rigorosos 
critérios europeus.

Reputada pela excelência técnica no fabrico, instalação e manutenção 
de equipamentos industriais, a empresa presta um serviço personalizado, 
que propõe soluções específicas para a indústria alimentar, de detergentes, 
farmacêutica, cosmética e agro-química.

Paulo Lino
Responsável Técnico
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Rua Dom António Barroso, nº 109
4760-258 Barcelos - PORTUGAL
Tel.: +351 253 823 066
Fax: +351 253 826 989
E-mail: a.vilasboas@mail.telepac.pt
Web: www.alcar.pt

ALCAR
AMADEU ALVES VILAS BOAS, LDA.  

Joao Vilas Boas
Director Comercial

Amadeu Alves Vilas Boas, Lda. (ALCAR), é uma empresa portuguesa com mais 
de 30 anos de experiência na produção e comércio de vestuário e acessórios 
para homem, tais como:
   
   fatos; 
   casacos; 
   camisas; 
   calças; 
   polos; 
   blusões; 
   gravatas; 
   sapatos;
   cintos.

Exportamos com regularidade para o mercado europeu e africano.

Jose Matos 
Director Financeiro
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Rua de S. Caetano, nº 125
Zona Ind. S. Caetano
4410-494 Canelas - V. N.Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 227 637 130
Fax: +351 227 637 159
E-mail: arcen@arcen.pt
Web: www.arcen.pt

António Azevedo
Director Comercial

ARCEN ENGENHARIA

ARCEN ENGENHARIA, S.A., dedica-se ao projecto, produção, montagem, 
automação e assistência de misturadoras de betão, centrais de betão. Argamassas, 
pré-fabricação, pedreiras, resíduos de betão, instalações de tratamento de resíduos 
e centrais de asfalto.
 
É essencialmente uma empresa de cariz técnico suportada pela tecnologia mais 
recente no mercado de forma a fornecer as melhores soluções aos seus clientes.

Presente em mais de 45 países em todo o Mundo, a ARCEN tem vindo a crescer 
de forma sustentada desde a sua criação em 1990 e conta actualmente com 
cerca de 140 colaboradores.

Para reforçar a sua presença internacional conta ainda com filiais em Espanha, 
França, Polónia e Brasil. 

Em Angola conta já com mais de 50 centrais de betão, sendo já uma referência 
neste mercado. 
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Estrada Nacional 109, nº 4201 
Apartado 100   
4408-901 Valadares - PORTUGAL
Tel.: +351 227 537 400
Fax: +351 227 537 490
E-mail: geral@agi.pt
Web: www.agi.pt

Fernando Albuquerque
Gestor de Produto

Augusto Guimarães & Irmão, Lda.

Empresa fundada em 1915 que se dedica à distribuição de Matérias Primas 
Plásticas e Materiais de Construção.

Nas Matérias Primas Plásticas - PP, PE, ABS, PVC, PA.

Nos Materiais de Construção - Compactos Fenólicos Trespa e Placas 
de Policarbonato Trespa.
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Rua Cândido dos Reis, nº 28
2560-312 Torres Vedras - PORTUGAL
Tel.: +351 261 335 450
Fax: +351 261 335 459
E-mail: geral@azeol.pt
Web: www.azeol.pt

AZEOL, S.A.

A atividade desta empresa esta ligada ao ramo das oleaginosas exportando 
para 28 países os seus produtos. 

As suas marcas são azeite “Camponês”, azeite nektar, tempero português 
“Boa Mesa”, azeitona “Camponês” e Óleos soja, girassol, milho amendoim 
“Boa Mesa” e óleo alimentar “Taipu”.

Avelino Santos
Diretor Comercial
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Av. António Augusto Aguiar, 132-3º
1050-020 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 210 438 900
Fax: +351 210 438 990
E-mail: geral@bancobic.pt
Web: www.bancobic.pt

Banco BIC Português, S.A.

Luís Mira Amaral 
Presidente da Comissão Executiva

O Banco BIC é um parceiro privilegiado da comunidade empresarial portuguesa 
e também das suas relações económicas com Angola, bem como da comunidade 
empresarial angolana nos seus negócios com Portugal e na Europa. 

Possuímos uma estrutura constituída por profissionais experientes e conhecedores 
dos mercados português e angolano, o que nos permite proporcionar aos agentes 
económicos um serviço de excelência, vocacionado para a dinamização das suas 
relações bilaterais.

O papel do Banco BIC no apoio aos seus Clientes vai muito para além 
das atribuições tradicionalmente associadas a uma instituição financeira. Mais 
do que um Banco, somos um aliado cuja função é facilitar a vida das empresas 
que procuram investir para criar riqueza. 

Para que isso suceda, desenvolvemos processos rápidos e articulados de operações 
de fomento ao investimento, à exportação e à importação de bens e serviços, 
com o objectivo que as organizações criem riqueza, exportem com segurança 
e vejam rapidamente os seus créditos satisfeitos. 

Para além disso, faz parte da filosofia de base do Banco BIC o estímulo dos 
negócios entre os dois países: através da identificação de oportunidades 
de negócio e organização de parcerias de investimento que podem ser 
complementadas pelo apoio logístico e creditício em Portugal e Angola.
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Parque Industrial do Canhoso, Lote 15
6200-027 Covilhã - PORTUGAL
Tel.: +351 275 327 773
Fax: +351 275 327 776
E-mail: boltherm@ropre.com
Web: www.boltherm.com

BOLTHERM

A Boltherm é um dos maiores fabricantes Europeus de Isolamentos Reflectivos. 

Possui uma enorme capacidade produtiva e de criação de soluções construtivas. 

Os seus produtos passam pelos Isolamentos Térmicos, Acústicos e Térmico-Acústicos 
de base em alumínio.

Ricardo Costa 
Market Manager

Stand 46
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Rua 5 de Outubro, nº 68
2705-737 São João das Lampas - PORTUGAL
Tel.: +351 219 608 970
Fax: +351 219 608 979
E-mail: brocadaco@mail.telepac.pt
Web: www.brocadaco.pt

Jorge Vasconcelos
Diretor comercial

BROCA D'AÇO, LDA.

A Broca d’Aço, Lda. é um fabricante de máquinas e acessórios de perfuração 
com 25 anos de experiência no mercado. 

Dedica-se essencialmente ao fabrico de equipamentos para captação de águas, 
nomeadamente máquinas, varas de perfuração e martelos de perfuração, 
exportando cerca de 40% da sua produção para o mercado europeu e africano.
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Rua das Sebastianas nº 25
4594-908 Freamunde - PORTUGAL
Tel.: +351 255 879 179
Fax: +351 255 878 360
E-mail: geral@carfel.pt
Web: www.carfel.pt

CARFEL 
Abílio Carlos Pinto Felgueiras, Lda.

Joaquim Felgueiras 
Sócio Gerente / Director Comercial

Desde 1965, a CARFEL projecta e executa equipamentos para o fabrico de betão 
e artefactos de betão.

Devido à experiência ganha ao longo dos anos, a nossa empresa desenvolveu 
uma vasta gama de máquinas com alto rendimento e elevada qualidade, 
que respondem aos requisitos dos clientes mais exigentes.

A CARFEL tem implementado um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, 
Ambiente e Segurança de acordo com as Normas NP EN ISO 9001, e NP EN ISO 
14001, com vista a assegurar o fornecimento de produtos e serviços de qualidade, 
de um modo ambientalmente sustentável e num ambiente de trabalho seguro 
e saudável.

Com principal objectivo, a satisfação do cliente e a garantia de fabricar um produto 
de alta qualidade final, as máquinas CARFEL são desenhadas e projectadas 
em sistemas modernos e actuais 3D-CAD. Aplicamos os melhores materiais 
e componentes para cada aplicação, executamos verificações aleatórias 
constantemente.

Com um gabinete de estudos e projectos qualificado, juntamente aos melhores 
comerciais, disponibilizamos uma equipa de profissionais aptos a oferecer 
acompanhamento desde a primeira fase de projecção do equipamento 
até a implementação dos equipamentos, pelas nossas equipas especializadas.
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Rua Ponte da Pinguela, nº 265
4795-099 Aves - PORTUGAL
Tel.: +351 252 820 100
Fax: +351 252 820 109
E-mail: casfil@casfil.pt
Web: www.casfil.pt

Albano Martins
Diretor Comercial

Casfil
Indústria de Plásticos, S.A.

A Casfil é um destacado produtor de filmes flexíveis para embalagem, líder 
em Portugal e com uma forte componente de exportação. 

Nas suas modernas instalações fabris, com 25.000m2 de área coberta, produz 
uma ampla gama de filmes flexíveis de BOPP, PP Cast, LLDPE e filmes de média 
e alta barreira, que cobre a maior parte das necessidades de embalagem 
da indústria em geral e dos setores agro-alimentar e médico. 

A Casfil aposta nos mais elevados padrões de qualidade e tem o seu Sistema 
de Gestão da Qualidade certificado pela norma ISO 9001:2008 e o Sistema 
de Segurança alimentar certificado pela norma ISO 22000:2005. 

A estratégia da Casfil está assente na satisfação do cliente, na excelência 
do produto, no equipamento tecnológico de ponta, na formação dos recursos 
humanos e numa estreita parceria com clientes e fornecedores.  
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Rua António Sérgio, nº 4 - B 
2676-601 Póvoa de Santo Adrião - PORTUGAL
Tel.: +351 219 388 614
Fax: +351 219 389 441
E-mail: cavacasalves@gmail.com
Web: www.cavacasalves.pt

Cavacas Alves, Lda.

A firma José Manuel Pinto Cavacas Alves, Lda., iniciou a sua actividade em 1984 
e encontra-se direccionada para a publicidade iluminada.

É nossa preocupação acompanhar as exigências do mercado, mantendo-nos 
atentos e actualizados com a evolução e o aparecimento de novas tecnologias.

Dispomos de 3 estabelecimentos em Lisboa, Porto e Loulé, que servem todo 
o continente e ilhas. Dentro da vasta gama que actualmente temos disponível 
encontram-se: LEDs, cruzes de farmácia em LEDs, displays, quadros iluminados 
e toda a gama de produtos para publicidade iluminada.

A nossa prioridade é permitir ao cliente comprar melhor, encontrando a nossa gama 
a solução tecnologicamente mais adequada à satisfação das suas necessidades 
dentro de um mercado cada vez mais exigente.

José Manuel Pinto Cavacas Alves
Gerente

José Francisco Alves 
Director Comercial
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Calçada do Marquês de Abrantes, nº 62 - 1º andar
1200 - 719 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 940 133
Fax: +351 213 950 847
E-mail: ccipa@cciportugal-angola.pt
Web: www.cciportugal-angola.pt

CCIPA
Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola

Criada em 1987 em Portugal e presente em Angola desde 1991, a CCIPA presta 
às empresas portuguesas e angolanas a informação económica, financeira, 
fiscal, laboral, jurídica e comercial necessária à internacionalização dos seus 
projectos e que lhes permite actuar de acordo com o enquadramento legal 
e institucional definido pelas autoridades de ambos os países.

Isabel Santos
Directora Executiva

Chindalena Lourenço
Delegada

Stand 78a
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Lurdes Amorim
Directora Exportação

António Moreira
Director Comercial M. Interno

Zona Industrial de Cesar, Apartado 2018
3701-906 Cesar - PORTUGAL
Tel.: +351 256 850 350
Fax: +351 256 850 359
E-mail: geral@celar.pt
Web: www.celar.pt

CELAR 
ALUMÍNIOS CESAR, S.A.

ALUMÍNIOS CESAR, S.A., ou CELAR, como é mais conhecida, é uma empresa 
industrial com mais de 30 anos de existência, que emprega mais de 100 pessoas, 
e se dedica à fabricação e comércio de artigos metálicos de cozinha, sendo 
especialistas em revestimento anti-aderente, em particular produtos Weilburger 
e Whitford.

Os nossos produtos são comercializados com a marca CELAR, ou em alguns 
casos com a marca do cliente.

O nosso principal mercado é o nacional, onde no segmento dos anti-aderentes, 
estamos posicionados num evidente primeiro lugar, há muitos anos 
(fonte ACNielsen). Esta posição de topo é fruto de um trabalho cujo objectivo 
é a satisfação do cliente em todos os aspectos, e que se concretiza com a oferta 
de uma grande variedade de produtos de qualidade e preços competitivos, 
aos quais acrescenta entrega e assistência pós venda eficiente.

Esta forma de estar permite à CELAR vender os seus produtos também em 
Espanha, França, Rússia, Angola, e alguns outros.

A satisfação dos clientes é de tal forma importante que a Celar decidiu 
implementar um Sistema de Garantia de Qualidade, segundo a Norma 
NP EN ISO 9001:2008, tendo obtido o certificado de Conformidade, emitido 
pela SGS ICS – Internacional Certification Services, que é uma entidade 
mundialmente conhecida e reconhecida.
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Foz do Arouce, Apartado 29
3200-909 Lousã - PORTUGAL
Tel.: +351 239 990 520
Tlm: +351 917 529 275
Fax: +351 239 993 387
E-mail: jose.vieira@serrata.pt
Web: www.cidacel.pt

Jose Vieira
Director Comercial

CIDACEL, S.A.

Somos uma empresa produtora e distribuidora de azeite, óleos alimentares e 
sabão, fazendo parte de um grupo empresarial com várias décadas de 
experiência.
 
Além do mercado nacional, onde comercializamos as marcas – Serrata, 
Beirão, Vila Flor, exportamos para mais de 20 países, com as nossas marcas 
e as dos nossos clientes.
 
Temos uma fábrica equipada com a mais moderna tecnologia, tanto a nível 
fabril como laboratorial, visando a confiança e qualidade dos nossos 
produtos, tendo recebido a certificação do IFS “International Food 
Standard”.
 
A nossa capacidade de embalamento atinge os 22 milhões de litros ao ano, 
funcionando com diversos tipos de embalagem: vidro, pet e lata.
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Rua1º de Maio, nº 554, Antas
4760-015 Vila Nova de Famalicão - PORTUGAL
Tel.: +351 252 331 750
Fax: +351 252 331 752
E-mail: geral@comifrio.com
Web: www.comifrio.com

Comifrio
Produtos Pré-cozinhados, Lda.

Manuel Almeida
Sales Representative

A Comifrio, empresa certificada pelas Normas ISO 9001 e ISO 22000, é líder 
no mercado português na fabricação de produtos alimentares pré-cozinhados 
ultracongelados (bolinhos de bacalhau, pasteis de nata, bacalhau à brás, 
bacalhau com natas, strudel de maçã, quiches, entre outros), dispondo de parcerias 
com os maiores operadores da grande distribuição, exporta para mais de 10 paises. 
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Avª Engº Duarte Pacheco, nº 1835
4445-415 Ermesinde - PORTUGAL
Tel.: +351 229 773 920
Fax: +351 229 748 668
E-mail: expedientegeral@conduril.pt
Web: www.conduril.pt

Conduril
Engenharia, S.A.

A CONDURIL - ENGENHARIA, S.A., foi constituída em 1959 e actua em todos 
os ramos da Engenharia Civil como a construção de estradas e auto-estradas, 
trabalhos hidráulicos, construção civil, obras subterrâneas, barragens, geotecnia, 
saneamento e pontes. 

Tem sede em Ermesinde Portugal e Internacionalizou a sua actividade nos mercados 
de Angola, Moçambique, Marrocos e Botswana. 

O grupo CONDURIL - ENGENHARIA, a trabalhar em Angola, ininterruptamente, 
desde 1990, conta com:

Mais de 2000 colaboradores, 95% dos quais angolanos;
Um parque de equipamentos pesados, laboratórios e gabinetes 

       de engenharia, capazes de responder a todo e qualquer desafio 
       no âmbito da engenharia civil que nos seja proposto pelos nossos clientes;

Tem implementadas as mais modernas e avançadas politicas de Qualidade, 
      Controlo Laboratorial e Higiene e Saúde no trabalho ( NP EN ISSO 9001; 
      NP4397: 2001 / OHSAS 18001:1999; ISSO 17025);

Possui um Centro de Formação Profissional devidamente certificado, 
      CONDURIL ACADEMY, sediado em Benguela e com pólos 
      de desenvolvimentos espalhados pelas diversas províncias onde o grupo 
      se encontra a laborar.

A actividade do grupo CONDURIL - ENGENHARIA em Angola, estende-se a todas 
as Províncias, estando para isso montadas delegações provinciais com autonomia 
e capacidade técnica e tecnológica.

Ricardo Vaz Guimarães
Administrador

Miguel de Andrade
Director Geral

Ricardo Carvalho
Director Estudos e Orçamentos



39

Stand 27

Cláudio Ribeiro
Director Comercial

Elvècio Sousa
Director Produção

Rua Sousa Aroso, 580/620
4450-287 Matosinhos - PORTUGAL
Tel.: +351 229 380 019
Fax: +351 229 371 444
E-mail: conservas@portugalnorte.com
Web: www.portugalnorte.com

CONSERVAS PORTUGAL NORTE, LDA.  

Fundada em 1912, a CONSERVAS PORTUGAL NORTE, LDA., é uma empresa 
familiar, com larga tradição no sector da produção e comercialização de conservas 
de pescado, nomeadamente Sardinhas, Atum e Cavalas, entre outros, nos mais 
diferentes molhos e apresentações.

A sua unidade fabril está localizada em Matosinhos – Portugal, bem próximo 
do porto de pesca, o que lhe garante um fornecimento diário de peixe fresco.

A marca “PORTHOS” é sinónimo de “conservas portuguesas de excelência” 
e a sua forte e duradoura presença nos mercados onde está presente, 
já transformou o seu consumo numa tradição transmitida entre gerações.

A marca “INÊS”, mais direccionada para os mercados lusófonos, com forte 
presença em África, principalmente em ANGOLA, destaca-se por ser a verdadeira 
alternativa que permite ter um produto de boa qualidade, a preços bastantes 
acessíveis.

A marca “CONSERVEIRA”, sendo uma linha de produtos destinados a hotelaria 
(catering), traz como principais produtos os filetes de atum fabricados à mão 
e de uma qualidade indiscutível.

Sempre preocupada com as necessidades dos seus clientes, o principal objectivo 
da CONSERVAS PORTUGAL NORTE é oferecer um produto saudável (totalmente 
natural, sem quaisquer conservantes e muito rico em Omega 3), de excelente 
qualidade e a preços bastante competitivos.
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Av. da República, nº 58
1069-057 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 913 700
Fax: +351 217 913 720
E-mail: cosec@cosec.pt
Web: www.cosec.pt

COSEC
Companhia de Seguro de Créditos, S.A.

A COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, S.A., é a Seguradora líder 
em Portugal nos ramos de crédito e caução, oferecendo as melhores soluções 
de apoio à gestão e controlo de créditos no mercado interno português 
e no estrangeiro. Desenvolvemos a nossa actividade apoiados numa forte estrutura 
accionista que inclui a solidez do BPI, o 4º maior grupo financeiro Português 
e a experiência da Euler Hermes, o maior grupo segurador de créditos a nível 
mundial. A COSEC é também responsável por conta e ordem do Estado Português 
pela gestão dos riscos de crédito, caução e investimento em países de maior risco.
 
A COSEC apoia as empresas exportadoras portuguesas na conquista 
de oportunidades de negócio além-fronteiras. Conhecemos Angola, 
um dos principais destinos tradicionais das exportações portuguesas e possuímos 
uma larga experiência e base de dados de informação empresarial muito relevante 
deste mercado. Neste contexto, o Seguro de Crédito da COSEC é um instrumento 
que permite fortalecer as relações de confiança nas transacções com Angola, 
permitindo que as operações de exportação sejam realizadas com maior segurança 
contra factores imprevistos que possam atrasar ou impedir o recebimento do valor 
das exportações.

Maria José Melo
Directora da Direcção Internacional da COSEC

Rui Soares
Analista de Risco
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Rua Heróis do Ultramar, nº 370, Freixeira
2670-747 Lousa - PORTUGAL
Tel.: +351 219 668 150
Fax: +351 219 660 206
E-mail: ajorge@credin.pt
Web: www.credin.pt

António Jorge
Director de Vendas

Especialização na área dos melhorantes, produtos semi-preparados e margarinas 
para pastelaria e panificação.

Forte aposta na inovação apoiada em meios próprios e no Know-how internacional 
do grupo Orkla.

Capacidade para desenvolver produtos “tailor made”.

Credin Portugal
Produtos Alimentares, SA
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Apartado 1018 - Arroteia, Leça do Balio 
4466-952 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL
Tel.: +351 229 402 000
Fax: +351 229 485 428
E-mail: comunicacao@efacec.com
Web: www.efacec.com

EFACEC
Sistemas de Gestão, S.A.

João Oliveira Sousa
Director

Constituída em 1948, a EFACEC, maior Grupo Eléctrico Português, está presente 
em mais de 65 países, tem cerca de 4500 colaboradores e o seu volume 
de encomendas ultrapassou já os 1000 M€. A EFACEC está presente nos 
sectores do futuro, da energia aos transportes e engenharia, do ambiente aos 
serviços e energias renováveis. 

A aposta da EFACEC no mercado Internacional, bem como um forte investimento 
na Inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias, em articulação com 
as tecnologias de base, fazem com que a EFACEC tenha sabido penetrar 
favoravelmente no mercado, posicionando-a na linha da frente da indústria 
portuguesa e nos mercados internacionais.

Produtos e Serviços:

Transformadores;
Aparelhagem de Média e Alta Tensão;
Servicing de Energia;
Engenharia;
Automação;
Manutenção;
Ambiente;
Renováveis;
Transportes;
Logística.
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Rua Quinta das Rosas, Lote 19 
2840-579 Aldeia de Paio Pires - PORTUGAL
Tel.: +351 212 552 122
Fax: +351 212 552 124
E-mail: famex@famex.pt 
Web: www.famex.pt

Famex
Comércio e Industria de Equipamento Hoteleiro, Lda. 

Pedro San-Bento Cabido Pontes
Gerente

A FAMEX é uma empresa dinâmica, que procura constantemente melhorar 
os espaços técnicos em cozinhas, lavandarias industriais, bem como no que diz 
respeito ao frio industrial e comercial.

Tendo consciência da importância da organização dos espaços, a FAMEX, possui 
um gabinete de estudos e projectos, o qual garante a melhor solução e a mais 
adequada instalação, quer seja de:

Restaurantes, Hotéis, Catering, Snack-Bares, Bares, Fabricas de Refeições, 
Refeitórios, Cantinas, Self-Services e Free-Flow, Hospitais, Quartéis Militares, 
Centro de Dia, Instalações de Frio Comercial e Industrial, Instituições de Apoio 
Domiciliário, etc…  

Para conseguirmos estes objectivos, está a FAMEX equipada com o mais alto nível 
tecnológico, elevando assim o padrão dos seus produtos para um dos mais altos 
níveis da Europa e do Mundo.

A preocupação constante pela higiene, faz com que a FAMEX produza linhas 
adequadas, com o objectivo de facilitar a limpeza e garantir a higiene.

Pela sua internacionalização, a FAMEX, pensando no cliente final, criou e produziu 
uma linha destinada à poupança de volume, garantindo assim que os transportes 
dos equipamentos pudessem diminuir, o seu impacto no valor final a contratar.



44

Stand 33

Rua Arrota de Baixo nº 32, Cumeada 
3750-802 Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 630 650
Fax: +351 234 630 651
E-mail: geral@ferreiraecia.pt
Web: www.ferreiraecia.pt

Eugénio Oliveira
Director Comercial

Ferreira & Companhia, Lda.   

Fundada em 1979 a Ferreira & Companhia, Lda. situa-se em Águeda e dedica-se 
ao fabrico de Mobiliário de Escritório em Aglomerado revestido a Melamina, 
MDF revestido a Folha de Madeira de Cerejeira, Faia e outras Folhas de Madeira 
sob consulta; Mobiliário Escolar Pré-Escolar, Componentes de mobiliário de escritório 
(tampos para serem incorporados no mobiliário de escritório metálico); Mobiliário 
para espaços Comerciais inclusivamente ópticas farmácias e Mobiliário Doméstico 
nomeadamente cozinhas por medida, roupeiros e outros móveis de acordo 
com o projecto do cliente.

Contamos com uma larga experiência e comprovada capacidade técnica da nossa 
equipa para desenvolver soluções práticas e sustentáveis. 

Projectamos soluções de segurança, bem-estar, comodidade e poupança de energia.

Clientes e parceiros são o que nos move!
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Zona Industrial de Albergaria-A-Velha
3850-184 Albergaria-A-Velha - PORTUGAL
Tel.: +351 234 527 430
Fax: +351 234 527 238
E-mail: ocosta@fisolaip.pt
Web: www.fisolaip.pt

Fisola IP, Lda. 

A Fisola-IP - Soluções de Iluminação Pública, Lda., nasceu a partir de um projecto 
existente há vários anos da FISOLA-Fábrica de Isoladores Eléctricos, Lda., 
com o intuito de alargar a gama de produtos fabricados desde 1976. Desta 
forma, conseguimos cumprir o rigoroso plano de evolução e de satisfação dos 
nossos clientes, incrementando o fabrico de novos produtos. Tendo diversificado 
durante estes anos a sua produção, a FISOLA inicialmente começou por fabricar 
isoladores eléctricos em resinas epoxy, aproveitando a experiência e o saber 
fazer que lhe proporcionava a execução de ferragens para as linhas de distribuição 
de energia eléctrica de Baixa, Média e Alta Tensão, desenvolveu o seu sector 
metalo-mecânico em mercados diversos e de grande grau de exigência. 

Hoje, com a FISOLA-IP, alargamos a oferta da fabricação de produtos, 
nomeadamente colunas de iluminação pública, colunas para sistemas CCTV, 
colunas para suporte de aerogeradores, colunas para suporte de paineis solares, 
torres de estádio, torres de telecomunicações, entre muitos outros.

PRODUTOS:
Colunas de iluminação pública; Colunas para sistemas CCTV; Colunas para suporte 
de aerogeradores; Colunas para suporte de paineis solares; Colunas de grande 
porte para iluminação de recintos polidesportivos; Torres meteorológicas; Torres 
metálicas tubulares e reticuladas para telecomunicações; Estruturas metálicas 
para subestações de transporte de energia eléctrica; Postes metálicos de alta, 
média e baixa tensão; Postes metálicos para suporte de catenárias; Pórticos 
de sinalização viária.

Orquídea Costa
Sócia Gerente

Sónia Correia
Departamento Comercial
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Travessa Barroco nº 214
4415-169 Pedroso - PORTUGAL
Tel.: +351 227 877 220
Fax: +351 227 877 229
E-mail: friemo@friemo.pt
Web: www.friemo.pt

FRIEMO EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S.A.

A Friemo conta com uma larga tradição no fabrico de produtos especializados 
para a hotelaria e a restauração. Fundada em 1985, o seu crescimento sustentado 
permitiu-lhe praticamente quadruplicar a superfície produtiva até alcançar 
os quase 8.000 m2 que actualmente ocupa.

Desde o início que apostou no desenvolvimento, fabrico e distribuição a nível 
mundial de produtos inovadores. Actualmente, não só goza de uma posição 
de liderança no mercado português como também foi capaz de ter uma presença 
activa em mais de 10 mercados internacionais.

A oferta de uma ampla gama de produtos inovadores com uma relação 
qualidade/preço muito competitiva e com a certificação ISO 9001 de qualidade 
dos seus processos pela APCER-IQNet Certification Network fazem da Friemo 
o parceiro ideal no ramo da hotelaria. 

A Friemo passou a fazer parte do grupo Purever em 2009, integrando-se num sólido 
grupo especializado no isolamento e na conservação para os sectores 
agro-alimentar, HORECA e Sala Limpa.

Alberto Montenegro
Responsável de Desenvolvimento
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Quinta do Lamas e do Pocinho, Lote 4 e 6 - Estrada da Paiã
1675-076 Pontinha - PORTUGAL
Tel.: +351 214 789 610
Fax: +351 214 789 619
E-mail: geral@fimperial.pt

FRIGORIFICOS IMPERIAL, LDA.

Somos uma empresa fundada em 1947, actualmente PME LEA, que sempre 
se dedicou ao sector de frio nos últimos 30 anos, com fabricação de equipamentos 
para extracção a copo de cerveja, refrigerantes, vinho e água com e sem pressão.

Arrefecimento de água com tratamento para padarias e arrefecimento de máquinas 
e moldes, câmaras frigoríficas tipo desmontáveis em painéis para temperaturas 
positivas e negativas com sistema de monobloco aplicação rápida sem ser necessário 
a montagem por um técnico especializado.

Pedro José Gaio da Silva Fonseca
Assistente de Exportação
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Av. Cândido Madureira, nº 38 - 1º 
2300-531 Tomar - PORTUGAL
Tel.: +351 249 314 465
Fax: +351 249 314 044
E-mail: lgarq@hotmail.com
Web: www.lgarq.com

Lourenço Gomes
Arquitecto, Director Geral

Gabinete Lourenço Gomes, Lda.
Arquitectura e Engenharia 

A Lourenço Gomes, Lda., é uma empresa vocacionada para a prestação de serviços, 
nas áreas de arquitectura, engenharia, fiscalização, avaliações imobiliárias 
e consultadoria. 

Isoladamente ou em parcerias com  empresas nacionais ou estrangeiras, 
tem desenvolvido com elevado sentido de profissionalismo, de rigor, de ética 
e dentologia, actividades em grandes empreendimentos, a nivel nacional 
como internacional, onde a missão é o estabelecimento de uma relação 
de confiança, forte e irreversivel. Seja ao nivel de Planeamento Urbano, Reabilitação 
Urbana e de Edificios, Arquitectura, Paisagismo, Engenharia de Infra-estruturas,  
públicas e privadas, de obras rodoviárias, de saneamento urbano e de edificios, 
redes de esgoto e de abastecimento de águas e electricidade e telecomunicações, 
tal como  quipamentos de saúde, hospitais e clinicas, equipamentos judiciários, 
escolas de ensino primário, secundário e universitário, industrias, equipamentos 
logisticos, empreendimentos turisticos, hoteis, apart-hoteis, resorts, etc.. 

São áreas onde todos os profissionais ligados a esta empresa, deram e continuam 
a fornecer o seu saber - fazer, permitindo alcançar resultados que ainda hoje 
e docorridos mais de 20 anos de actividade permitem garantir, manter e estabelecer 
ligações com os primeiros clientes e alcançar outros. A manutenção de uma relação 
de profissionalismo e de confiança mutúa é e continuará a ser uma referência 
constante desta empresa e de todos os seus colaboradores.
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Avenida Central, nº 4
2705-737 S. João das Lampas
Sintra - PORTUGAL
Tel.: +351 219 608 560
Fax: +351 219 608 599
E-mail: jcosta@galucho.pt
Web: www.galucho.pt

Joaquim Costa
Director Comercial

GALUCHO

Máquinas Agrícolas:
 
Charruas de Discos e de Aivecas, Fixas de Reversão Mecânica e Hidráulica; Grades 
de Discos Montadas e Rebocadas; Grades de Discos para Incorporação de Restolhos; 
Rolos Compactadores do tipo Cambridge; Fresas Ligeiras e Reforçadas; 
Escarificadores; Chíseis; Subsoladores; Corta-Matos; Destroçadores; Brocadoras 
Axiais e Descentradas; Pás-Niveladoras; Caixas de Carga; Reboques Agrícolas 
de Basculamento Tri-Lateral com Roda Simples e Dupla; Reboques Cisterna 
para Transporte de Água, Combustíveis e Estrume Liquido; Carregadores Frontais.

Equipamento de Carga, Transporte de Mercadorias e Materiais Diversos:

Caixas Basculantes; Semi-Reboques Basculantes de 02 e 03-Eixos; Semi-Reboques 
Rebaixados de 03 e 04 -Eixos; Semi-Reboques Plataforma para Carga Geral 
de 03-Eixos e Semi-Reboques Porta-Contentores Extensíveis de 03-Eixos.
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Rua Joaquim Pinto, nº 91
4461-901 Senhora da Hora - PORTUGAL
Tel.: +351 229 577 140
Fax: +351 229 530 766
E-mail: pfigueiredo@germoagem.com
Web: www.germoagem.pt

Pedro Figueiredo
Export Manager

Germen Moagem de Cereais, S.A.

A Germen é uma das maiores empresas de Moagem de Cereais de Portugal, 
foi fundada em 1991 e resulta da fusão da Companhia Aveirense de Moagens 
e da Sociedade Fomento Industrial.

A Germen tem como principais áreas de negócio a Produção de Farinhas de Trigo, 
Farinhas de Centeio, Farinhas de Arroz, Farinhas de Arroz e de Trigo 
para alimentação Infantil, Farinhas Compostas e Sêmeas.

Implantada no Norte do País, em Matosinhos, a Germen possui 3 linhas 
de transformação de cereais completamente independentes.

A Germen possui um laboratório próprio, acreditado segundo a norma 
NP EN ISO/IEC 17025.

A GERMEN possui ainda 3 sistemas de qualidade e segurança alimentar 
implementados e certificados pelos referenciais normativos ISO 9001:2008, 
ISO 22000:2005 e British Retail Consortium (BRC) - Food Grade A, para além 
da licença ambiental, desde 2008.
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Av. Vitor Gallo, Nº 32, 1º Fte. 
2430-173 Marinha Grande - PORTUGAL
Tel.: +351 244 098 102 
Fax: +351 244 098 217
E-mail: augusto.reis@gradaeurope.com
             geral@gradaeurope.com
Web: www.gradaeurope.com

Grada Europe, Lda.

A Grada Europeia, Lda., é uma empresa Europeia que faz parte do Grupo Carfi, 
que conta com uma experiência de mais de 20 anos no fabrico e comercialização 
de pulverizadores, regadores e outros produtos de jardinagem.

Tendo a qualidade como princípio de orientação, e usando o nosso conhecimento 
e capacidade de inovação, dispomos de produtos de qualidade superior a preços 
competitivos.

Conhecendo as necessidades do mercado, desenvolvemos uma gama completa 
de pulverizadores elétricos e a pressão, destinados tanto ao uso doméstico, 
jardinagem e agricultura como ao uso industrial, bem como uma lavadora 
elétrica portátil de automóveis (ligação ao isqueiro do carro). Da nossa gama 
de produtos faz parte também um Canhão Eletrónico para Fechaduras Europeias, 
C-Lock.

Augusto Reis
Director Geral

João Figueiredo
Administrador
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Estrada Casal do Canas, Lote 4, Alfragide
2724-523 Amadora - PORTUGAL
Tel.: +351 214 241 660
Fax: +351 214 241 669
E-mail: comercial@ledlight.pt
Web: www.ledlight.pt

Nuno Coelho
Director Comercial

Grupo EFCIS

O Grupo EFCIS opera há 20 anos na área da distribuição de equipamento na área 
da Climatização e, mais recentemente, de Energia Solar e Iluminação LED, sendo 
representante em Portugal de diversas marcas globais como Sharp, Hitachi, Haier, 
Wagner Solar, Hoval e Ciat.

É constituída em Portugal por 3 empresas; a EFCIS, a CLIMASUN e a SAVE21 
(assistência técnica) e, em Angola, pela Thermoclima, que é uma das referências 
do mercado Angolano em AVAC e Plumbing.

A EFCIS tem já um volume muito significativo de exportações para Angola, valores 
que têm vindo consistentemente a subir ao longo dos anos.
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Rua Maria da Paz Varzim, nº 116
4490-658 Póvoa de Varzim - PORTUGAL
Tel.: +351 252 291 420
Fax: +351 252 291 310
E-mail: marketing@monteadriano.pt
Web: www.grupomonteadriano.com

Grupo MonteAdriano   

Mafalda Gonçalves 
Directora de Marketing e Comunicação

O Grupo MonteAdriano está organizado em torno de cinco áreas 
estratégicas: 

Engenharia & Construção; 
Agregados & Indústria; 
Ambiente & Energia, 
Imobiliário & Turismo;
Capital & Participações. 

Os objectivos estratégicos do Grupo MonteAdriano assentam em 4 pilares 
de actuação: 

Crescimento;
Internacionalização;
Rentabilidade;
Diversificação. 

A aposta na Internacionalização é, sem dúvida, o grande desafio para os próximos 
anos, através de uma selecção criteriosa de mercados e presenças estruturadas 
que contribuam efectivamente para um aumento da dimensão e da rentabilidade 
do Grupo. 

Actualmente está presente em 10 países espalhados por 4 continentes; no entanto, 
tendo em conta o seu plano estratégico de crescimento / internacionalização, 
o Grupo MonteAdriano está a estudar novos mercados de actuação.
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Lavos
3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL
Tel.: +351 233 900 100
Fax: +351 233 941 650
E-mail: mkt@portucelsoporcel.com
Web: www.portucelsoporcel.com

grupo PortucelSoporcel

João Felgueiras e Sousa
General Manager para Portugal e África

O grupo PortucelSoporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo 
representando mais de 3% das exportações nacionais de bens.

A nova fábrica de papel teve um impacto significativo na economia nacional, 
posicionando o Grupo como líder europeu na produção de papéis finos 
de impressão e escrita não revestidos (UWF) e 6º a nível mundial. 

Portugal passou assim a ocupar a posição cimeira no ranking Europeu dos países 
produtores deste tipo de papéis. 

O Grupo é também o maior produtor europeu, e um dos maiores a nível mundial, 
de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp.
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João Hernâni
CEO

Jorge Almeida
Diretor Exportação

Apartado 1
3754-908 Aguada de Cima - PORTUGAL
Tel.: +351 234 660 600
Fax: +351 234 666 906
E-mail: guialmi@guialmi.pt
Web: www.guialmi.pt

GUIALMI
Empresa de Moveis Metálicos, S.A.

A Guialmi é um dos principais fabricantes portugueses de mobiliário metálico 
para escritório. Exporta cerca de 60% do seu valor de negócios para a Europa 
(Espanha, França, Irlanda, Inglaterra), África (Angola, Cabo Verde, Marrocos 
e Moçambique) e Médio Oriente (Arábia Saudita, Abu-Dhabi, Dubai e Jordânia).

A oferta da empresa está focada em dois segmentos fundamentais – escritórios 
e bibliotecas.
 
Ao longo dos últimos dez anos, a Guialmi tem vindo a dar particular destaque 
ao design (estética, funcionalidade e ergonomia) enquanto fator diferenciador.

Esta atitude tem permitido a entrada em mercados competitivos, que seja 
regularmente referenciada em publicações internacionais (Domus – Itália, 
MD – Alemaha, On Office – Reino Unido, Oficinas – Espanha) e tenha sido 
premiada pelo seu percurso. 

Os mais recentes galardões foram três Good Design Awards, atribuídos 
pelo prestigiado museu americano Chicago Athenaeum ao programa direcional 
Origami, ao sistema de bibliotecas Marciana e ao Sofá Panca. Os Good Design 
premeiam as melhores realizações de design a nível mundial.
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Nuno Cardoso
Director Geral

Ludgero Neves
Gestor de Vendas

Rua José Duarte Lexim, Lote 2  
2675-393 Odivelas - PORTUGAL
Tel.: +351 219 381 640 
Fax: +351 219 384 218
E-mail: hiperfrio@hiperfrio.pt
Web: www.hiperfrio.pt

HIPERFRIO

A Hiperfrio é uma empresa especializada em projecto, construção e montagem 
de equipamentos de frio de grande e média dimensão, que utilizam como fluidos 
frigogeneos tanto Amoniaco como Freon.

Constituiu em 2007 em Angola a empresa Hipangol, Hiperfrio Angola cuja 
actividade se tem vindo a desenvolver no mercado Angolano na área do projecto 
e montagem de instalações frigorificas, equipamento hoteleiro e panificação.

No mercado Angolano conta com clientes como a Refriango, Martal, Casa 
dos Frescos, Agrolider, Zahara e outros, a quem tem oferecido o seu melhor 
serviço.

O departamento da Assistência ao Cliente da HIPERFRIO funciona 24 horas por dia, 
7 dias por semana e está apto e equipado a intervir para solucionar qualquer 
problema que possa surgir nas instalações frigorificas e é esta também a atitude 
que desenvolve em Angola.
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Pedro Martins
Comercial

Alberto Leal
Engenheiro Mecânico

Rua Coração de Jesus 52/70
4590-370 Freamunde
Paços de Ferreira - PORTUGAL
Tel.: +351 255 878 488
Fax: +351 255 878 695
E-mail: geral@ilmar.pt
Web: www.ilmar.pt

ILMAR

Em 1975 António da Silva Martins inicia a sua carreira em nome individual na área 
da metalúrgica, focado no desenvolvimento de máquinas para a produção 
de artigos em betão. O seu enorme sucesso deu origem á ILMAR – Fábrica 
de Máquinas para Artigos de Cimento, Lda. fundada em 1992, que ao longo destes 
anos tem vindo a solidificar a sua imagem com base no sucesso dos seus clientes, 
pois este é o seu lema. A ILMAR actualmente com 19 anos no mercado e com 
dezenas de instalações por todo o país torna-se numa marca de referência e líder 
de mercado em Portugal. 
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Myriam Romero Cobo

Apartado nº 1 - EC Merceana
2580-087 Aldeia Galega da Merceana - Portugal
Tel: +351 965 302 280
Fax: +351 263 769 005
E-mail: instituto.do.territorio@gmail.com
Web: www.rede-do-territorio.pt

IT - INSTITUTO DO TERRITÓRIO
Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território

É uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, que congrega a generalidade 
das mais importantes universidades e pólos tecnológicos portugueses 
em matéria de investigação e conhecimento nos domínios do Território 
e do Desenvolvimento Territorial, além de inúmeras personalidades com 
reconhecido mérito neste âmbito.

O Instituto do Território foi fundado em Outubro de 2011 e integra como 
fundadoras 29 instituições, para além dos fundadores individuais.

O Instituto do Território representa em Portugal a organização europeia Assembly 
of European Regions (www.aer/eu) que integra 270 regiões de 34 países
europeus e 16 Organizações inter-regionais. Mantém também Protocolo
de colaboração com a Associação Profissional dos Urbanistas Portugueses.

O IT encontra-se aberto ao estabelecimento de colaborações institucionais com 
todas as entidades representativas de grupos profissionais e de interesses 
de índole empresarial, ambiental e de defesa do Património que tenham
a administração e o uso do Território dentro das suas preocupações.

O IT pretende criar soluções, instrumentos e doutrinas que permitam ao País 
defender melhor os seus recursos, aproveitá-los com mais inteligência e sucesso 
e “navegar menos à vista” no que respeita à sua organização territorial.
O IT desenvolve actividade concreta em três vectores: Projectos específicos para 
o desenvolvimento, colaborações destinadas a entidades terceiras e produção 
de indicadores sobre o país.



Stand 05

Zona Industrial
Rua Vale de Mognos, Fetais
2685-547 Camarate - PORTUGAL
Tel.: +351 219 480 103 / 240
Fax: +351 219 475 916
E-mail: jose.leite@insulac.pt
Web: www.insulac.pt

INSULAC, S.A.

José Fernando Leite
Administrador

Especializada em queijo, a INSULAC produz com a marca VALFOROSO, várias 
qualidades de queijo, Flamengos Barras, Bolas e Pratos. 

Produz também queijo Ilha, queijo mozzarella e queijo fresco. 

A INSULAC possui ainda a mais moderna torre de secagem do país, produzindo 
leite e lactosoro em pó.
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Rua das Portas de St.º Antão, nº 89 
1169-022 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 224 065
Fax: +351 213 224 051
E-mail: geral@investlisboa.com
Web: www.investlisboa.com

 

 

 

 

Rui Ramos Pinto Coelho
Director Executivo

INVEST LISBOA

A Invest Lisboa é uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação 
Comercial de Lisboa / Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa que conta 
com o apoio da AICEP e foi fundada em 2009 com o objectivo de captar empresas 
e investimentos para Lisboa. 

Para esse efeito apoiamos de forma personalizada, gratuita e confidencial 
os Investidores com projectos de investimento no Concelho de Lisboa e as Empresas 
que se pretendem instalar em Lisboa, fornecendo consultoria desde a ideia 
até à concretização dos projectos, designadamente, informações, contactos, 
oportunidades de investimento, locais para instalação das empresas, procedimentos 
necessários ao licenciamento das actividades, pesquisa de oportunidades 
de investimento, parceiros de negócio, etc.. 

Para além do apoio personalizado aos Investidores, a Invest Lisboa promoveu 
a criação da Startup Lisboa – nova incubadora de empresas de Lisboa, criou 
um serviço de Escritórios Virtuais onde as empresas se podem instalar beneficiando 
de serviços de apoio e baixos custos mensais e desenvolve acções de formação 
sobre vários temas de interesse para Empreendedores e Investidores.

Lisboa é a plataforma ideal para os seus negócios na Europa e no Atlântico. 
Contacte-nos!
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Av. 25 de Abril, nº 28, Dume
4700-099 Braga - PORTUGAL
Tel.: +351 253 300 140
Fax: +351 253 300 141
E-mail: geralbr@ipeixoto.pt 
Web: www.ipeixoto.pt

IRMÃOS PEIXOTO, S.A.

Mario Gil Antunes Galo
Delegado Comercial

A empresa Irmãos Peixoto S.A.,fundada em 1982 é um distribuidor de referência 
em Portugal na área da ménage para o sector profissional, grande distribuição, 
hotelaria e retalho. 

Com duas áreas de exposição, uma no Norte em Braga (Sede) e com a filial 
em Lisboa num total de 20.000m2 e com mais de 25.000 referências 
que representam o catálogo de produtos que oferecemos ao mercado.

Uma oferta profissional que cobre as necessidades dos diversos segmentos, 
com uma vasta gama de artigos para cozinha e mesa: inox, aluminio, 
electrodoméstico, porcelana, faiança, cristal, vidro, cutelaria, decoração e têxtil.

O principal objectivo da empresa, é poder satisfazer as necessidades dos nossos 
clientes, tanto hoje, como ontem e seguramente também amanhã.
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Rua dos Três Marcos, nº 229, Vale do Grou 
3754-909 Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 600 200
Fax: +351 234 601 917
E-mail: info@kimeseal.com
Web: www.kimeseal.com

Fernando Azevedo
Administrador

Kimeseal

A Kimeseal é uma empresa especialista na produção de silicones, selantes, colas, 
pregos liquidos, espumas, sprays, etc. para a indústria da construção, energias 
renováveis e automóvel. 

Produzimos e comercializamos para fornecer, aos nossos clientes, uma solução 
com a sua própria marca, diversos tipos de produtos em vários tipos de embalagem.
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Rua Bento Carqueja, nº19
Zona Ind. Maia I, Sector X, Apartado 6063
4476-908 Maia - PORTUGAL
Tel.: +351 229 432 839
Fax: +351 229 432 839
E-mail: info@liftech.pt
Web: www.liftech.pt

LIFTECH
Tecnologia para Elevadores, Lda.

A LIFTECH é uma empresa portuguesa com base no grupo EFACEC. Como tal 
tem mais de 50 anos de experiência em elevadores.

Especialistas em: 

Elevadores para Edifícios (modernização; reparação; manutenção); Elevadores 
Residenciais; Escadas e Tapetes Rolantes; Monta-Cargas; Monta-Autos; 
Monta-Pratos; Plataformas para Deficientes; Teleféricos; Funiculares.

António Garrido
Gerente
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Francisco Ramos 
Director Geral de Negócios

Adelaide Chefe
Export Department

Sofia Bonifácio
Export Department

Rua das Vagens, nº 56
2726-920 Mem Martins - PORTUGAL
Tel.: +351 219 266 260
Fax: +351 219 212 316
E-mail: angola.mercado@lusiteca.pt
Web: www.lusiteca.pt

Lusiteca, S.A.

Pastilhas elásticas Gorila, Caramelos Penha, Confeitaria, etc..
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Rua das Pedreiras - Apartado10
Zona Industrial de Fão
4741-908 Fão - Esposende - PORTUGAL
Tel.: +351 253 967 250
Fax: +351 253 967 251
E-mail: geral@mrjs.pt
Web: www.mrjs.pt

Fabricante de ferragens/armações metálicas para aplicação na rede de distribuição 
de electricidade de Baixa, Média e Alta Tensão em postes de betão.

João Manuel Serre Rocha 
Sócio-Gerente

M.ROCHA & J.SERRA - METALURGICA, LDA.  
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Av. Manuel Milheirão, n.º 17
3070-767 Praia de Mira  - PORTUGAL
Tel.: +351 231 470 110
Fax: +351 231 472 374 
E-mail: macarico@macarico.com
Web: www.macarico.com 

MAÇARICO, S.A.

António Maçarico
Gestor de Mercado 

A origem da Maçarico, S.A., remonta à década de 30, quando o seu fundador, 
Domingos Ribeiro Maçarico, resolveu entrar no negócio de azeitona de mesa.

Começou por comercializar azeitona galega, em cura natural - variedade 
tipicamente portuguesa. Esta era uma região portuguesa produtora, por excelência, 
de azeitona galega e o negócio deu em evoluir, desenvolvendo-se uma rede 
de clientes promissora.

Ampliou-se também a gama com outros produtos, como pickles, tremoços, molho 
de piri-piri e mostarda, numa constante inter relação com o mercado, com aqueles 
produtos criados ao seu gosto. Esta ideia central do mercado, comandando 
a produção, e a ideia de uma elevada qualidade no produto, distinguindo-o, 
com mais valor, para o cliente e maior satisfação, haveria de perdurar na cultura 
da empresa.

Hoje, a Maçarico dispõe de uma unidade industrial, ocupando mais de 30.000 m2. 
Em unidades separadas, centralmente coordenadas, ali são fabricados os 
diversos produtos do seu portfolio, com as melhores tecnologias e profissionais 
de elevado nível técnico.

Hoje, a Maçarico é líder destacada em Portugal e a nível internacional, posiciona-se 
como uma das maiores unidades industriais no sector.

Exporta para todos os continentes e cobre o mercado doméstico, com presença 
em todas as cadeias de distribuição.
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Rua de Silva Porto, nº 50
4250-469 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 228 347 140
Fax: +351 228 321 447
E-mail: geral@macos.pt
Web: www.macos.pt

Humberto Costa 
Sócio Gerente

MACOS
Extras e Acessórios para Automóveis

Empresa fabricante e distribuidora de acessórios para automóveis; fabricamos 
entre outros, chapas de matrícula, tapetes, autoparaventos, porta bagagens, 
coletes de alta visibilidade. 

Distribuição de marcas conceituadas de produtos de limpeza e manutenção 
como Turtle Wax, Restore, Comma, Wd-40. 
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Carlos Nunes
Diretor Comercial

Sílvia Gonçalves
Gestor de cliente

Eugénia Monteiro
Gestor de cliente

Rua Vila Carreiras, nº 106 
Carvalhosa, Apartado 120 
4591-909 Paços de Ferreira  - PORTUGAL
Tel.: +351 255 860 870
Fax: +351 255 860 871
E-mail: marcamp@mail.telepac.pt 
Web: www.marcamp.pt

Marcamp Têxteis

Somos fabricantes de fardas e uniformes há várias gerações, Marcamp Têxteis 
oferece uma ampla gama de modelos projectada para diversas áreas: indústria, 
hotelaria, restauração, serviços e também uma linha dedicada a infantários 
e colégios. 

Com uma equipa dinâmica na procura de respostas às exigências do cliente, 
a Marcamp Têxteis distingue-se pela qualidade, originalidade e preços dos seus 
produtos.
 
Garantimos à sua empresa uma boa imagem com personalização de todos 
os uniformes à medida da sua empresa. Com toda a garantia de um produto 
com altos padrões de conforto através da nossa escolha dos materiais. 

Oferecemos o nosso melhor serviço, através de uma solução integrada desde 
a criação à logística de entrega do produto, possuímos uma capacidade de stock 
para responder de forma célere ao cliente. 

O nosso objectivo é oferecer toda a nossa experiência e conhecimento 
para uma imagem de segurança e alta visibilidade da sua empresa. 

O nosso lema é garantir a qualidade e design para uniformização da sua empresa. 

Visite o nosso site www.marcamp.pt estamos à vossa espera. 

Pedro Carneiro 
Diretor de Produção 
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Rua da Igreja nº 1180
4600-591 Fregim Amarante - PORTUGAL
Tel.: +351 255 432 988 
Fax: +351 255 432 356
E-mail: geral@metalurgicadotamega.com
Web: www.metalurgicadotamega.com

Francisco Teixeira de Almeida
Administrador

METALURGICA DO TÂMEGA 
DE TEIXEIRA & TORRES, S.A.  

A Metalúrgica do Tâmega de Teixeira & Torres, Lda., tem como principal área 
de intervenção a fabricação de equipamentos para a produção e tratamento 
de inertes. 

A nossa longa experiência nesta área, permite-nos trabalhar com as grandes 
empresas, ligadas à construção do nosso País. Também trabalhamos com empresas 
Multinacionais.

Os nossos produtos destinam-se ao mercado interno assim como ao mercado 
externo.

O nosso know-how permite-nos realizar todas as fases associadas à concepção 
de centrais de produção e tratamento de inertes, das quais se destacam 
o ante-projecto, projecto, fabrico e montagem. Também garantimos assistência 
pós venda de todos os nossos produtos, sendo este um símbolo de garantia 
da nossa empresa.
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Gonçalo Moreira
Director de Comunicação

N'Dalo Rocha
Coordenador de Equipa

Nuno Vilão
Técnico de Comunicação

Praça D. João I, nº 28 
4000-434 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 707 502 424
Fax: +351 707 502 424
E-mail: dm.empresas@millenniumbcp.pt
Web: www.millenniumbcp.pt

Millennium   

O Banco Millennium Angola, integrante do Millennium bcp é uma instituição 
bancária de direito angolano desde 2006. Tem como objectivo promover 
o desenvolvimento da economia angolana, inovando o mercado com produtos 
e serviços financeiros inovadores.
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Rua dos Três Marcos, nº 125
Apartado 30
3751-909 Águeda Codex - PORTUGAL
Tel.: +351 234 612 010
Fax: +351 234 601 537
E-mail: dir.comercial@miralago.pt 
Web: www.miralago.pt / www.gymforce.eu

Maria da Glória Chaves
Directora Comercial

MIRALAGO 

Empresa industrial portuguesa detentora de elevado know-how na produção 
de equipamentos fitness, componentes e acessórios para bicicletas de estrada, 
motociclos e outras peças técnicas para usos gerais, incluindo o sector automóvel.

Fabricante/exportador de ajudas técnicas (equipamentos e veículos para pessoas 
portadoras de deficiência física).
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Zona Industrial de Coimbrões, Lotes 12/13/14
3568-618 Viseu - PORTUGAL
Tel.: +351 232 484 400 
Fax: +351 232 479 484 
E-mail: mob@visabeiraindustria.pt
Web: www.mob.com

Gil da Silveira
Administrador da Visabeira Angola 

MOB, S.A. 

A MOB é uma reputada empresa fabricante de móveis e soluções de cozinha.

Presente em todos os mais importantes espaços comerciais do sector, a  marca 
tem-se distinguido pela adopção dos mais elevados padrões de qualidade 
e pela criatividade das suas soluções.

Este esforço tem sido compensado pelos analistas do sector e pelo mercado, 
tendo sido reconhecida em Setembro de 2010 com o Prémio "X Gala Móbis" 
para o melhor fabricante nacional de mobiliário de cozinha. 

Este galardão distingue e reforça um trajecto de 10 anos como melhor empresa 
num sector de grande exigência. 

Anteriormente a marca foi distinguida com o Prémio de Excelência MOBIS Gold 
em 2006 e considerado o melhor fabricante português de cozinhas em 2001, 
2003, 2004, 2005 e 2009.
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Pateo do Seabra, 12-14
1300-021 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 623 579
Fax: +351 213 624 360
E-mail: rui.rolo@mrolo.com
Web: www.mrolo.com

MRolo

Rui Rôlo
Gerente

A MRolo é uma referência no mercado da Decoração e Renovação de Espaços 
Comerciais, oferecendo soluções e equipamentos que potenciam a imagem 
e vendas dos clientes.

Na MRolo dedicamo-nos a equipamentos que dão corpo ao seu negócio,  
Manequins, Expositores, Cabides e outros equipamentos fundamentais para 
negócios de: boutiques, moda, perfumarias, supermercados, telecomunicações, 
farmácias, entre outros.

Com mais de 20 anos de experiência, a MRolo disponibiliza uma gama alargada 
de produtos, elevados níveis de qualidade e design serviço, proporcionando 
soluções inovadoras, orientadas para as necessidades e orçamentos dos clientes. 
Assim, tornámo-nos parceiros de muitos lojistas em Portugal, Espanha e Angola.

Se é empresário no âmbito da moda, ou tem uma loja ou boutique, na MRolo 
encontra soluções que lhe permitem modernizar, melhorar a imagem do seu espaço, 
melhorar as vendas e fazer o seu negócio crescer.

A sua satisfação e os seus resultados são a nossa preocupação. Consulte-nos!
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Várzea de Mesiões - Apartado 177 
2354-909 Torres Novas - PORTUGAL
Tel.: +351 249 839 500
Fax: +351 249 839 509
E-mail: geral@nersant.pt
Web: www.nersant.pt

Maria Salomé da Conceição Rafael
Presidente da Direcção

NERSANT   
Associação Empresarial da Região de Santarém 

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, tem como missão, 
promover o desenvolvimento económico da Região, apoiando a actividade 
empresarial e apostando no reforço de um associativismo participativo 
e empreendedor, apoiando as empresas na sua expansão e modernização.
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Zona Industrial de Taboeira
Fracção J - Armazém 10
3800-055 Esgueira - PORTUGAL
Tel.: +351 234 726 310
Fax: +351 234 726 312
E-mail: nivelocal@nivelocal.com
Web: www.nivelocal.com

Rafael Martins
Director

NIVELOCAL, LDA.

A Nivelocal dedica-se ao comércio de utilidades para o lar, equipamentos 
e produtos para o canal HORECA, packaging e produtos alimentares. 

Estamos presentes no mercado internacional através das marcas:

NIVELOCAL;
MUNDIPACKS;
SABOR A KILO;
DAY BY DAY. 
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Rua da Moura, 43 - Adães - UL
3720-581 Oliveira de Azeméis - PORTUGAL
Tel.: +351 256 690 010
Fax: +351 256 690 011
E-mail: geral@novarroz.pt
Web: www.novarroz.pt

Paulo Rosas
Diretor Comercial

NOVARROZ

Empresa familiar fundada em 1979.
Experiencia de gerações de profi ssionais há mais de meio século.

Localização no eixo “Lisboa – Porto”: 

60 km a sul do Porto e a 270 km a norte de Lisboa.
Distância ao porto de Leixões de 64 km e ao porto de Aveiro de 45 km.

Certifi cação ISO 9001 e IFS pela SGS.
Estatuto de PME Líder pelo IAPMEI.
Aderente ao projeto “Compro o que é nosso”.

Processo fabril tecnologicamente evoluído atestado pelo programa EUREKA.

Descasque, branqueamento, embalamento e venda de arroz e subprodutos 
de arroz. Processamento de variedades de arroz de origem portuguesa e de todo
o mundo, de grão longo, médio, redondo, selvagem, aromáticos e vaporizado.

Embalamento em polipropileno complexo, vácuo, saquetas, cartão e saco de ráfi a 
com capacidades de 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg e 50 kg. Venda 
também em “bigbag” e contentor “liner bag”.

Moinho moderno vertical com capacidade de processamento de 15 ton./H.
Capacidade de armazenamento em silos de arroz em casca de 30.000 ton.
Capacidade de armazenamento em silo de arroz branqueado de 800 ton.

Operação 24 horas com total de 63 colaboradores.
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Rua do Loreto, nº 36 ABC
5300-189 Bragança - PORTUGAL
Tel.: +351 273 381 582
Fax: +351 273 240 902
E-mail: novavet@novavet.pt
Web: www.novavet.pt

Novavet - Distribuição Farmacêutica

Luís Afonso
Gerente

A Novavet é um empresa especializada na Distribuição de Produtos 
em 4 áreas distintas:

Distribuição de Medicamentos de Uso Humano e Veterinário;
Distribuição de Produtos Fitofarmacêuticos, sementes, correctores minerais, 

       alimentação animal e material agro-pecuário e veterinário;
Distribuição de material, equipamentos e consumíveis médico-hospitalares;
Distribuição de Farinha e produtos para panificação.

Com mais de 25 anos no sector da distribuição e com quadros técnicos de elevada 
capacidade profissional oferecemos aos nossos clientes soluções adaptadas 
às suas necessidades acrescentando valor ao seu negócio.
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Rua Armando Marecos, Vale D’agua de Fora
2026-701 Tremês - PORTUGAL
Tel.: +351 243 479 123
Fax: +351 243 479 177
E-mail: comercial@olitrem.com
Web: www.olitrem.com

Filipe Ferreira
Diretor

OLITREM – INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, S.A.  

A MARECOS foi fundada em 1964 por Armando Marecos Ferreira na cidade 
de Luanda em Angola onde fabricou e desenvolveu Equipamento de Frio, 
nomeadamente Frio Doméstico, Frio Comercial e Frio Industrial tendo atingido 
grande dimensão naquele país. 

Em 1975 regressa a Portugal e estabelece-se na sua terra natal onde volta a fundar 
uma nova empresa. Hoje a Olitrem é proprietária da marca registada “MARECOS”, 
com sede em Tremês, Santarém, possui já mais de 40 anos de experiência 
de trabalho, pesquisa e desenvolvimento no fabrico de equipamentos frigoríficos. 

Em Janeiro de 1999, a Olitrem inícia a sua internacionalização e descoberta 
de novos produtos e mercados.
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Rua da Fonte Nova, 616, Povoa da Carvalha
3750-726 Recardães, Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 602 022
Fax: +351 234 622 004
E-mail: orbita.pt@netvisao.pt
Web: www.orbita-bicicletas.pt

ÓRBITA 
Bicicletas Portuguesas, Lda.

Aurélio Ferreira
General Manager

Somos uma empresa portuguesa especialista na fabricação de bicicletas 
com 40 anos de experiencia em mercados como Espanha, França, Antilhas 
Francesas, Irlanda, Suíça, Angola e Moçambique. 

O nosso saber e a nossa experiência é um factor de venda. 

Fabricamos bicicletas todo terreno, Bicicletas de Criança, Duplas, Bicicletas de Cidade 
e Triciclos.
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Lugar da Serrinha, S/N 
4615-463 Santão - PORTUGAL
Tel.: +351 255 482 027 / +351 229 681 521
Fax: +351 255 482 027 / +351 229 681 554
E-mail: texteispedromagalhaes@gmail.com
Web: www.pedromtexteis.com

PEDRO M TEXTEIS 

Pedro Magalhães 
Sócio-gerente

A Texteis Pedro Magalhães, Lda., é uma empresa que se dedica à comercialização 
de texteis lar no mercado grossista.

Fundada em 1993 por Pedro Magalhães, operamos no mercado nacional 
e comunitário. Exportamos para Angola, Moçambique, Cabo Verde e outros.

A nossa empresa possui armazéns em Serrinha, concelho de Felgueiras 
e em Lisboa.

Temos uma grande variedade de artigos para cozinha, quarto de banho, 
quarto de dormir ou sala:
   

Cobertores;
Toalhas;
Jogos Banho;
Jogos Cama;
Edredões e colchas;
Tapetes;
Cortinas.
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Rua das Flores, Barosa
2400-016 Leiria - PORTUGAL
Tel.: +351 244 880 160
Fax: +351 244 880 169
E-mail: plastidom@plastidom.pt 
Web: www.domplex.com

PLASTIDOM (DOMPLEX)   

Jorge Correia
Comercial 

Fabricante de Artigos Plásticos para uso Agrícola e Industrial (Contentores - Palette; 
Caixas; Palettes) e uso Doméstico.
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Avenida Vasco da Gama, nº 8057 
4430-755 Avintes, Vila Nova Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 223 771 770
Fax: +351 223 771 790
E-mail: produtiva@produtiva.net
Web: www.produtiva.net

PRODUTIVA   

Manuel Lima
Técnico Comercial

A Produtiva é uma empresa industrial, inserida no sector metalomecânico, 
que se dedica à produção e transformação do arame desde o ano de 1910.

Empresa pioneira em Portugal no fabrico de Redes Metálicas, lidera o mercado 
Ibérico na produção de Peneiros Metálicos e Acessórios para crivagem; os clientes 
tradicionais são as Pedreiras e Minas, empresas de Construção Civil, Cimenteiras, 
Cerâmicas, Fundição, bem como os fabricantes de máquinas para a industria 
de extracção e classificação de inertes.

Actualmente exporta 55% da sua produção para 16 países localizados na Europa, 
África e Oceânia.

Para além dos produtos mencionados, a Produtiva presta serviços no apoio 
à realização de projectos e instalações de Britagem, contando com um conjunto 
de parceiros especialistas nas várias áreas do projecto.

A sua sede está situada em Avintes-V.N.Gaia, Porto, tendo uma área industrial 
de 6.000m2, e produzindo anualmente cerca de 20.000 Peneiros Metálicos, 
onde estão envolvidas cerca de 45 pessoas.

Referencias: 
Cimpor, Holcim, Portland, Italcimenti, Saint-Gobain, Somague, Mota-Engil, 
Teixeira Duarte, M. Couto Alves Vias, Zagope, Soares da Costa, Tecnovia, 
Monteadriano, Irmãos Cavaco, Alberto Couto Alves, Arcen, Metalúrgica 
do Tâmega, Amc, Metalo Marão, Metalúrgica Antonio Fernandes.
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Rua Alexandre Herculano, nº 3 - 1º
2795-240 Linda-a-Velha - PORTUGAL
Tel.: +351 214 149 530
Fax: +351 214 149 539
E-mail: geral@prosistemas.pt
Web: www.prosistemas.pt

ProSistemas   

Fundada em Lisboa, em 1988, faz parte do Grupo TPF, sedeado em Bruxelas, 
com mais de 2000 colaboradores. Em 2007 constituiu a ProSistemas Angola.

Serviços prestados - Estudos, projetos, assistência técnica, planeamento, 
fiscalizações, auditorias, assessorias e formação:

Agricultura e Desenvolvimento Rural: rega, drenagem, enxugo, vias e outras 
      benfeitorias; 

Hidráulica Urbana e Saneamento: águas de abastecimento, residuais e pluviais; 
Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos: barragens, hidroeléctricas, 

      regularização fluvial, rotura de barragens, inundações, emergência contra 
      cheias e gestão integrada de recursos hídricos;

Ambiente e Ordenamento do Território: Estudos de impacte ambiental 
      e de requalificação ambiental, Planos de monitorização, Gestão de recursos 
      naturais, Ordenamento do território e desenvolvimento regional; 
       Acompanhamento de obras e auditorias ambientais;

Sistemas de Informação Geográfica e Cadastro: Foto interpretação 
      e teledetecção.
  
Presença em Angola - 68% do mercado internacional em 2011. Estudos:

Perímetros irrigados: Estudos de viabilidade, reabilitação, formação 
      e assistência técnica; 

Desenvolvimento Agro-pecuário do Planalto de Camabatela;
Planos de ordenamento rural de Comunas;
Sistemas de abastecimento de água e saneamento;
Assessoria Técnica ao Governo Provincial de Luanda;
Infra-estruturas de reservas fundiárias;
PDM (Plano Director Municipal) do Huambo;
Usos e aptidões do solo - Huambo.

Paulo Jorge Bettencourt de Oliveira 
Director e Gestor de Projecto

António Terrão Russo 
Director e Gestor de Projecto
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Sérgio Oliveira
Diretor de Marketing e Comercial

Zeferino Sousa
Supervisor de vendas

Rua 1º de Maio, nº 38
Apartado 1074
4471-909 Maia - PORTUGAL
Tel.: +351 229 601 794 
Fax: +351 229 600 867 
E-mail: info@pulverocha.pt
Web: www.pulverocha.pt

Pulverizadores Rocha, S.A. 

Criada em 1946, por Joaquim Dias Rocha, a Rocha Pulverizadores direccionou 
inicialmente a sua actividade para o fabrico de pulverizadores manuais de dorso, 
comercializados com a marca Rocha.

Na origem da empresa esteve a vontade expressa de implementar soluções 
tecnológicas pioneiras e desenvolver produtos que correspondessem aos mais 
elevados patamares de eficácia, fiabilidade e inovação no sector agrícola.

Com mais de 60 anos de existência, a Rocha Pulverizadores é actualmente 
uma referência de qualidade na área da pulverização, equipamentos para a vinha 
e distribuição de adubos, disponibilizando um conjunto de equipamentos de topo 
extremamente eficientes e ecológicos.

Quanto ao próximo passo estratégico, já está definido e passa pela 
internacionalização (Espanha, França, Irlanda, Angola, Moçambique e Marrocos).

Tecnologicamente avançada, criteriosa nos processos de produção e cada vez 
mais próxima dos seus clientes, a Rocha Pulverizadores aborda o futuro 
com a confiança e determinação de sempre.
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Estrada Nacional 1, Quatec KM 251,7
Fonte dos Galegos, Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca ALB - PORTUGAL
Tel.: +351 214 868 859 
Fax: +351 214 862 476
E-mail: comercial@quatec.pt
Web: www.quatec.pt

QUATEC, LDA.  

Rogério Picão
Sócio Gerente

Empresa especializada no fabrico e comercialização de grupos geradores,
quadros eléctricos de potência e automação, no ramo industrial, comercial 
e doméstico.
Contamos com o know-how de técnicos especializados na manutenção 
de grupos geradores e de electromecânica geral.
 
Comercializamos material eléctrico, acessórios para grupos geradores e extintores.
 
Disponibilizamos aos nossos clientes uma grande variedade de ferramentas 
manuais eléctricas, ferramentas estacionárias, ferramentas de jardim,
e respectivos acessórios.
Fornecemos um produto com a melhor relação qualidade/preço, potencializado 
por um serviço flexível e eficaz, capaz de responder às rigorosas exigências
do mercado.
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Rua Prof. Egas Moniz, nº 57
Apartado 2007, Olival do Santissimo
1686-901 Caneças - PORTUGAL
Tel.: +351 219 800 505
Fax: +351 219 805 312
E-mail: mail@quimiserve.pt
Web: www.quimiserve.pt

Paulo Pinto
Chefe de Vendas

QUIMISERVE   

Um especialista na área da limpeza e da desinfecção ao serviço da indústria.

Onde actuamos?

Indústria de cervejas; Indústria de refrigerantes; Indústria de águas minerais; 
Produtores de leite; Indústria de lacticinios; Indústria de vinhos; Indústria de padarias 
e pastelarias; Indústria de carnes; Hotelaria e restauração; Metalomecânica.

O que fornecemos?

Produtos de limpeza e desinfecção; Sistema de aplicação e equipamentos; Colas 
industriais de rotulagem; Aditivos  e componentes alimentares; Fabrico de produtos 
à medida do cliente; Consultoria e informação.

Asseguramos:

Produtos de qualidade; Produtos de acordo com as necessidades do cliente; Entregas 
nos tempos acordados; Acompanhamento técnico por pessoal especializado; 
Formação no cliente; Credibilidade do nosso trabalho.



87

Stand 60

Covão, P.O. Box 335
3754-909 Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 630 200
Fax: +351 234 630 209
E-mail: ramalhos@ramalhos.com
Web: www.ramalhos.com

Catarina Sucena
Departamento Exportação

RAMALHOS, S.A.

Fabricante de fornos para padaria, pastelaria, hotelaria e supermercados, a Ramalhos 
tornou-se ao longo dos seus 46 anos de existência, um dos principais construtores 
europeus do sector.

Companhia certificada, a Ramalhos está dotada de máquinas de tecnologia 
de ponta e de um moderno gabinete técnico que controla esses equipamentos, 
em mais de 90% por computador, em parceria com a produção.

Líder no mercado nacional, desde há várias décadas que os nossos produtos 
transpuseram as fronteiras nacionais, fazendo-se representar através de agentes 
locais em mais de 30 países e vendendo de forma sistemática para 43 países 
(Angola, Moçambique, Cabo Verde, Canadá, E.U.A., Espanha, França, Inglaterra, 
Suiça, Suécia, Roménia, Mali, Grécia, Arábia Saudita, Luxemburgo, Polónia, …). 

Sendo Angola um mercado preferencial para a nossa empresa, orgulhamo-nos 
de, na última década termos contribuído junto dos nossos clientes para a construção 
de uma indústria panificadora próspera e moderna neste mercado.
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José Francisco Pereira Gouveia Resende
Sócio Gerente

Fábio José Sousa Gouveia Resende
Director Comercial

Rua do Pinhal, nº 35 
4430-432 Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 227 821 307
Fax: +351 227 826 014
E-mail: comercial@fresende.pt
Web: www.fresende.pt

RESENDE

Somos uma empresa com mais de 30 anos de experiência dedicada ao fabrico 
de máquinas para padaria e pastelaria, equipada com as tecnologias actuais 
e necessárias para servir na totalidade o mercado nacional e internacional 
da Panificação e Pastelaria.
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Parque Oriente
Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bloco 3 
2695-167 Bobadela - PORTUGAL
Tel.: +351 218 394 980
Fax: +351 218 394 981
E-mail: geral@resul.pt
Web: www.resul.pt

Luís Fernandes
Diretor Delegado

RESUL, S.A.   

A RESUL assume-se como uma empresa essencialmente cerebral e imaginativa 
onde são estudadas, concebidas, desenvolvidas, produzidas e propostas soluções 
de fornecimento de equipamentos para redes de distribuição de energia 
(electricidade e gás), redes de telecomunicações, redes de iluminação pública, 
redes de distribuição de águas e ainda soluções relativas a fontes de energias 
renováveis e a sistemas de aquecimento central.
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Parkurbis
Parque de Ciências e Tecnologia da Covilhã
6200-865 Covilhã - PORTUGAL
Tel.: +351 218 393 410
Fax: +351 218 592 456
E-mail: www.roffconsulting.com/web/portugal/contactos
Web: www.roffconsulting.com

ROFF SDF, Lda.  

A ROFF é uma empresa composta por capitais 100% portugueses, com escritórios 
em Lisboa, Porto, Covilhã, Luanda, Paris, Estocolmo e Casablanca. Líder no mercado 
português na implementação de soluções SAP, a ROFF desenvolve projetos 
de consultoria em todos os domínios tecnológicos de suporte ao negócio 
empresarial. Atualmente com 500 colaboradores, a ROFF foi o primeiro parceiro 
SAP a operar em Portugal simultaneamente no mercado das PME, grandes 
empresas nacionais e multinacionais, detendo os estatutos de Channel Partner 
Gold e Services Partner.

A estratégia da ROFF para os mercados internacionais baseia-se na integração 
de recursos locais de elevado desempenho em equipas do melhor capital 
humano Português. Esta aposta tem resultado no crescimento sustentado 
da organização, bem como no forte contributo para a confiança de todos os clientes 
da empresa no talento nacional.

Em 2008, a ROFF integrou-se no Grupo Reditus, resultando num dos três maiores 
grupos portugueses na área das Tecnologias de Informação.

Pedro Febrero
Sales Executive

José Luís Oliveira
General Manager

Fernando Saraiva
Global Pre-sales Manager



Stand 60

Covão, P.O. Box 335
3754-909 Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 630 200
Fax: +351 234 630 209
E-mail: ramalhos@ramalhos.com
Web: www.ramalhos.com

SAB

Álvaro Silva
Administrador

A Silva, Amado & Braga é uma das empresas pertencentes ao Grupo Ramalhos, 
que fabrica câmaras de frio, congelação e fermentação controlada para padarias, 
pastelarias, restaurantes e hotelaria. 

A SAB surgiu a partir de uma necessidade da Ramalhos apresentar soluções 
completas aos seus clientes, completando e adaptando-se assim, à gama 
de fornos produzidos na Ramalhos.
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Av. Forças Armadas, nº 125 - 6º
1600-079 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 927 100
Fax: +351 217 936 200
E-mail: secil@secil.pt
Web: www.secil.pt

SECIL
Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.

A SECIL, empresa fundada em 1930, é uma das principais produtoras de cimento 
portuguesas, com capacidade instalada de 6,85 milhões de toneladas de cimento 
nas suas 3 unidades fabris de Portugal, e 3 no exterior, localizadas na Tunísia, 
no Líbano e em Angola. A Secil é a única empresa produtora de cimento branco 
em Portugal, com uma capacidade instalada de 100 000 toneladas.

A Secil actua também em toda a fileira do cimento, através de empresas participadas 
no sector dos betões, pré-fabricação e argamassas industriais.

A Empresa possui uma forte vocação exportadora, possuindo um cais privativo 
integrado na sua Fábrica Secil-Outão, em Setúbal, Portugal.

Através da Secil Angola, está presente no mercado angolano, detendo 
uma participação de 51% na Secil-Lobito.

Augusto Miragaia
Administrador Delegado da Secil-Lobito

Miguel Pina
Responsável Comercial
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Apartado 97 
4589-907 Rebordosa PRD - PORTUGAL
Tel.: +351 224 157 750
Fax: +351 224 157 759
E-mail: sml@sml.pt
Web: www.smliberica.com

Silvino Lindo Ibérica, S.A.

Silvino Moreira Lindo
Administrador

Silvino Lindo Ibérica SA, certificada pela TUV segundo a norma ISO 9001:2008, 
líder do mercado português no seu sector, oferece aos seus clientes projectos 
chaves na mão desde a concepção do produto até ao serviço pós venda 
dos equipamentos instalados. 

A empresa tem como actividade principal a concepção, fabrico e instalação 
de secadores de madeira preparados tanto para a secagem como para o tratamento 
fitossanitário de madeira ou paletes, e de linhas de acabamento para o mobiliário. 

A Silvino Lindo proporciona aos seus clientes todos os sistemas periféricos 
necessários ao funcionamento das unidades fabris, tais como caldeiras 
(a biomassa, diesel, gás), sistemas de aspiração, filtros por via seca e por via 
húmida, silos equipados de extractores automáticos, redes de aquecimento, circuitos 
de ar comprimido, redes de incêndio, etc.. 

Com mais de 20 anos de existência, além do mercado português, a empresa 
tem conseguido ao longo dos anos uma forte internacionalização dos seus 
produtos, fruto de uma intervenção mais directa nos mercados exteriores. 

A qualidade dos seus produtos é reconhecida nacional e internacionalmente 
pela selecção dos materiais, pela inovação tecnológica e pela qualidade dos nossos 
serviços que se traduz na rentabilidade desejada pelos nossos clientes. 

Rodolfo Oliveira
Técnico-Comercial



94

Stand 44

Lugar do Paço - Gandra
4741 909 Esposende - PORTUGAL
Tel.: +351 253 969 420 
Fax: +351 253 964 910 
E-mail: solidal@solidal.pt
Web: www.solidal.pt

SOLIDAL 
CONDUTORES ELECTRICOS, S.A.

António Ruivo Fialho
Director Geral

A SOLIDAL, dedica-se à concepção, produção e comercialização de cabos 
eléctricos para transporte de energia dos quais:

Cabos nus para linhas aéreas do tipo; ACSR, AAC, AACSR, AAAC, 
      ACAR, OPGW;

Cabos isolados de baixa tensão aéreos e subterrâeos 0,6/1kV;
Cabos isolados de média tensão 6/30kV;
Cabos isolados de alta tensão 45/150kV;
Fornecimento de soluções integradas para redes eléctricas e telecomunicações.
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Nuno Saraiva 
Director Comercial e Marketing

Susana Rodrigues
Gestora de Projectos

Fonte das Somas, Apartado 6 
2131-901 Benavente - PORTUGAL
Tel.: +351 263 500 500
Fax: +351 263 500 599
E-mail: info@sugalidal.pt
Web: www.sugalidal.pt

Sugalidal

Sugalidal é um dos maiores processadores europeus de tomate com mais 
de 500.000 tons de tomate fresco processado por ano. Todo o tomate usado 
nos nossos produtos é de origem europeia (Portugal) e todos os nossos produtos 
são produzidos dentro de critérios de qualidade muito rígidos. 

Comercializamos concentrado de tomate para utilização industrial e na nossa 
fábrica de retalho produzimos diferentes produtos destinados ao consumidor 
em geral (concentrado, polpas, ketchup, molhos, passata, coulis), em diferentes 
alternativas de embalagem (garrafas e boiões de vidro, garrafas de plástico, 
tetra pack, Doypack / sachets, latas), que fornecemos a marcas de renome 
internacional, a marcas privadas e à nossa marca Guloso. 

Pode encontrar informação adicional relativa à nossa companhia em: 
www.sugalidal.pt.



96

Stand 36

Zona Industrial casal Espinheira, Lote 13 
2590-057 Sobral de Monte Agraço - PORTUGAL
Tel.: +351 261 940 050 
Fax: +351 261 940 055
E-mail: geral@thermoquimica.com
Web: www.thermoquimica.com

THERMOQUÍMICA, S.A. 

Francisco Macieira
Administrador

A Thermoquímica é uma empresa com 36 anos no fabrico e comercialização 
de produtos químicos de limpeza doméstica e Industrial.

A nossa preocupação com a qualidade levou a que nos certificassemos pela norma 
ISO 9001 em 2003, certificação essa que predura até aos dias de hoje.

Somos especialistas na criação e desenvolvimento de Marcas Próprias.

A Nossa gama inclui desde os detergentes manuais de loiça, lexívias, 
desengordurantes de alta peformance, desinfectantes, Detergentes para o chão, 
Limpa Vidros, Multi-usos, Detergentes para a roupa e acessórios de limpeza.

Temos um departamento de concepção e Desenvolvimento que nos permite 
estar sempre na linha da frente na criação de novos produtos.
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Rua Cândido dos Reis, nº 6
2560-312 Torres Vedras - PORTUGAL
Tel.: +351 261 335 260
Fax: +351 261 335 626
E-mail: compras@tomix.com.pt
Web: www.tomix.com.pt

Victor Hugo Vieira
Director Comercial

TOMIX, Lda.

A TOMIX, Lda., fundada em 1924, dedica-se ao fabrico de pulverizadores, 
atomizadores, nebulizadores, polvilhadores, distribuidores de adubos, compressores 
de poda e ainda máquinas para limpeza industrial, tais como lavadoras de alta 
pressão. 

A sua associada JOPER, S.A., fundada em 1941 é uma empresa fabricante 
de alfaias agrícolas, tais como arados, fresas, trituradores, grades de discos, 
escarificadores, caixas de carga, porta-paletes, reboques agrícolas e reboques 
cisterna para pecuária, cisternas para camião e reboques tanque de água e gasóleo.
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Rua Ivone Silva, lote 6
1050-124 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 211 140 200
Fax: +351 211 140 830
E-mail: info@turismodeportugal.pt
Web: www.visitportugal.com

Mariana Gonçalves
Asistente Técnico

TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

Em Portugal gostamos de tratar bem quem nos visita. Porque gostamos 
de fazer amigos e queremos que voltem sempre.

Por isso propomos-lhe verdadeiros prazeres. Para começar, sugerimos que se instale 
num dos muitos hotéis ou resorts de luxo que temos para lhe oferecer. Aqui 
encontrará um ambiente acolhedor, um serviço de exceção e todo o conforto 
que merece. Desde os mais sofisticados hotéis de charme até arrojados hotéis 
de design contemporâneo, a escolha é sua.

Se gosta da agitação urbana e de um estilo cosmopolita, as cidades de Lisboa 
e Porto têm tudo para tornar a sua visita inesquecível: um património histórico 
fascinante, atividades culturais, uma animação noturna vibrante, onde o Fado 
é estrela com a classificação de património da humanidade, ótimas opções 
de compras, desde as melhores marcas internacionais até aos produtos tradicionais 
únicos, a oferta é tanta que o difícil será escolher.

Também nas outras regiões do país encontrará inúmeros motivos para umas férias 
à sua medida. As melhores praias da Europa, spas de alta qualidade onde poderá 
relaxar e repor energias, monumentos e paisagens deslumbrantes, entre tantas 
outras atrações. Por todo o país, descobrirá a riquíssima gastronomia portuguesa 
e os seus vinhos reconhecidos ao mais alto nível mundial, que fazem as delícias 
de quem nos visita.

Portugal recebe anualmente 12 milhões de turistas estrangeiros. Esperamos 
que a eles se juntem cada vez mais os nossos irmãos angolanos. Esperamos 
pela sua visita – Aqui estará como em casa!



99

Stand 25

Apartado 1044
4466-955 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL
Tel.: +351 229 052 100
Fax: +351 229 052 300
E-mail: geral@unicer.pt
Web: www.unicer.pt

Unicer Bebidas

Antonio Mirada Costa
Manager Mercado Angola

Empresa de bebidas.
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Rua de Junces, nº 700
4485-388 Macieira da Maia
Vila do Conde - PORTUGAL
Tel.: +351 252 643 766
Fax: +351 252 643 767 
E-mail: info@uvea.pt
Web: www.uvea.pt

Úvea 

Rui Gomes
Director Comercial

A Úvea é uma empresa produtora e distribuidora de Artigos de Desporto 
e Brinquedos. 

Contamos com uma vasta gama de produtos e marcas internacionais.
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IC2, Km 251,7 
3850-501 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL
Tel.: +351 234 541 325
Fax: +351 234 542 203
E-mail: info@valart.pt
Web: www.valart.pt

VALART

Valdemar Coutinho
General Manager Valart

A VALART foi fundada em 1978, sendo o primeiro fabricante nacional certificado 
de Gruas Hidráulicas Industriais e Florestais, assim como é o único fabricante 
em Portugal e Espanha e um dos poucos em todo o Mundo de Semi-Reboques 
Porta - Contentores Marítimos, designados internacionalmente por SIDELOADERS 
(VALARTLIFTS).

A VALART, dotada de uma forte capacidade tecnológica, produz e comercializa 
equipamentos especiais de movimentação de cargas, destinados a um segmento 
de mercado muito específico - Os Transportes.

A qualidade de construção dos Porta-Contentores Marítimos – SIDELOADERS 
fabricados pela VALART e o aumento de movimentação de contentores no mundo, 
criou a necessidade de os transportadores adoptarem novas formas de realizar 
as cargas, movimentação e descargas dos contentores, o que potencia um aumento 
da nossa carteira de encomendas.

Os VALARTLIFTS são construídos com uma relação qualidade/preço que lhes confere 
uma forte componente competitiva diferenciadora da concorrência e é objectivo 
da VALART criar uma imagem de marca forte: um SIDELOADER VALARTLIFT 
com um nível superior de qualidade, que tem também uma maior capacidade 
de elevação dos contentores, pois sendo mais robusto, consegue movimentar 
contentores até 40 TON. 

A participação da VALART na FILDA 2012, pretende consolidar as parcerias 
que temos vindo a desenvolver com os principais transportadores angolanos.
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Vitor Hugo Leal Gomes
Administrador da VHM

Paulo Jorge Pinto Guimarães
Director VHM Angola

Rua Júlio Dinis, nº 242, Piso 2, Sala 205
4050-318 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 079 110
Fax: +351 226 008 707 
E-mail: vhm.geral@vhm.pt 
Web: www.vhm.pt

VHM   

A VHM é uma empresa Portuguesa, fundada em 1993, com sede na cidade 
do Porto-Portugal, e que presta serviços por todo o país, em áreas tão diversas 
como a Gestão e Coordenação de Obra, Coordenação de Projectos, Coordenação 
e Segurança, Acompanhamento Ambiental, Projecto, Estudos Energéticos e Gestão 
da Manutenção. Possui também delegações em Coimbra e Lisboa, contando 
actualmente com cerca de 160 funcionários.

Em 2008, iniciou a sua Internacionalização tendo já escritórios em Angola, 
Marrocos, República Dominicana e Panamá.

A VHM concebe, projecta e fiscaliza soluções de engenharia, em todas as áreas 
da Gestão de Empreendimentos, Estudos e Projectos, colocando nos vários níveis 
da sua organização, todo o seu empenho no cumprimento das obrigações 
e responsabilidades para com os seus Clientes, Colaboradores, Fornecedores 
e Comunidade em geral.

A VHM tem apresentado, ao longo dos anos, uma evolução crescente do seu 
volume de negócios, conseguido não só pelo seu dinamismo, bem como pela 
orientação na satisfação das necessidades, expectativas e exigências dos seus 
Clientes. 

Possui uma Certificação de Qualidade, de acordo com a Norma NP EN ISO 
9001:2000, desde 2004; bem como qualificação pelo LNEC como Gestor Geral 
da Qualidade de Empreendimentos da Construção.

Stand 20
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Rua Mouzinho da Silveira, nº 5
1250-165 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 569 890
Fax: +351 213 569 895
E-mail: marketing@viniportugal.pt
Web: www.winesofportugal.info

Vinhos de Portugal

Sónia Fernandes
Senior Area Manager Africa and Asia

Os Vinhos de Portugal são uma referência incontornável no mercado angolano, 
com uma quota de mercado dos vinhos engarrafados acima dos 80%.

Angola assume-se como o maior mercado mundial de importação de Vinhos 
Portugueses e encontra-se numa fase de elevado dinamismo, tendo as exportações 
para este mercado crescido 31% em valor no ano de 2011. 

Os “Vinhos de Portugal” são vinhos com temperamento e carácter, que exigem 
mais do consumidor e que pela diversidade, elegância e originalidade dos sabores, 
proporcionam uma compensação muito maior, quer pela descoberta como pela 
experiência única de sensações. 

Vinhos de Portugal. Um mundo distinto. 



MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS




