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Portugal está em transformação. Está mais competitivo, moderno, inovador … sedutor. 
O mercado global assiste ao crescente sucesso de empresas portuguesas e Portugal, 
recebe de braços abertos, novas empresas que investem e acreditam no seu sucesso.

Portugal é um país acolhedor, cheio de sol, com paisagens de cortar a respiração, 
gastronomia única e um sorriso largo sempre pronto a receber quem nos visita. 

O nosso principal ativo são as pessoas. Pessoas com elevado perfil mediático,  
mas também pessoas simples que mobilizam o país e as suas empresas para um futuro 
melhor com o seu talento, esforço, dedicação, qualificações, capacidade criativa  
ou, simplesmente, com o seu jeito de bem receber. 

Somos um país aberto e multicultural, capaz de coligar o melhor da sua experiência  
e conhecimento ao serviço da ambição de outras nações em agarrar o futuro.  

Portugal é um país sofisticado, moderno, inovador. Líder em setores de ponta como 
as energias renováveis produzindo as torres eólicas mais eficientes do mundo ou autocarros 
movidos a energia do sol. Inovador em setores como o automóvel produzindo um grande 
e diversificado leque de componentes que dão vida a grandes marcas globais. 

PORTUGAL    



Ousado ao desenvolver interiores de aviões em materiais amigos do ambiente contribuindo 
para a reduzir a sua pegada no planeta. Criativo ao transformar pedra dura e rios 
em monumentos à capacidade do homem construir importantes obras para o futuro.

Portugal é também conhecido pelos seus produtos icónicos como o vinho ou azeite. Pela 
sua capacidade de aliar tradição e inovação nos têxteis ou no calçado. Pela sua capacidade 
de surpreender com produtos tecnológicos que facilitam a locomoção das pessoas 
nos aeroportos ou nos transportes públicos.
      

Portugal é um país extraordinário!
Descubra-o. 
Aguardamos por si na FACIM 2014.
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A 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:

romover e divulgar a captação de investimento e acompanhamento dos projetos;
   

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

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

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

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

A aicep Portugal Global desenvolve a atividade 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 ação estratégica da Agência, 
como facilitadora de negócios e de contactos comerciais.

aicep Portugal Global

AICEP em Moçambique

Av. Julius Nyerere, 720 - 12º andar

C. Postal 48, Maputo - MOÇAMBIQUE

Tel.: +258 21 490 523

Tel.: +258 21 490 402

Fax: +258 21 490 203

aicep.maputo@portugalglobal.pt

Sede

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº    

4050-012 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 055 300   

Fax: +351 226 055 399

aicep@portugalglobal.pt   

www.portugalglobal.pt
FERNANDO CARVALHO
Diretor

MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração



UMA REDE INTERNACIO
Em mais de 40 países, conte com os nosso

Como se e



ONAL AO SEU SERVIÇO
os escritórios nos quatro cantos do mundo. 
estivesse lá.
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O Grupo Visabeira, SGPS, S.A., com sede em Viseu, Portugal, tem uma presença destacada 
em dez países, comercializando os seus produtos e serviços em mais de 50 nações, nos cinco 
continentes. Iniciou a sua atividade nos setores das telecomunicações e energia, fornecendo 
serviços de engenharia de redes, incluindo construção, instalação, gestão e manutenção, 
tornando-se líder de mercado nestas áreas. Ao longo de 33 anos, alargou a sua atividade 
à indústria, turismo, imobiliária e serviços, transformando-se numa holding multinacional.

O Grupo é reconhecido pela sua postura empreendedora que, associada a uma política 
de integração e otimização de recursos, cria oportunidades em setores e mercados 
diferenciados, potenciando o desenvolvimento sustentado das suas marcas e produtos.

VISABEIRA MOÇAMBIQUE
Integrando de forma consistente a sua atividade no mercado moçambicano, a Visabeira 
Moçambique define-se como um grupo multinegócio, com mais de duas décadas 
de experiência a projetar e a desenvolver atividades determinantes para o progresso do país.

Sediada em Maputo, mas com uma rede que atua em todo o território, a Visabeira Moçambique 
está presente em vários setores de atividade com negócios próprios e através de parcerias 
com empresas locais.

A Visabeira Moçambique participa na FACIM 2014 enquanto patrocinadora do Pavilhão 
de Portugal, desenvolvido pela AICEP, sinalizando com a sua presença o posicionamento 
de parceiro estratégico na construção e desenvolvimento de infraestruturas necessárias 
à modernização do país, nomeadamente nas telecomunicações, energia, águas e ambiente 
bem como ferrovias.

VISABEIRA MOÇAMBIQUE

Av. Kenneth Kaunda, nº 403

Caixa Postal 1750 Maputo - MOÇAMBIQUE

Tel.: +258 21 480 580

Fax: +258 21 495 026

visabeira@visabeira.co.mz

www.grupovisabeira.com/mocambique
PEDRO ANDRÉ
Administrador

ANTÓNIO JORGE COSTA
Presidente da Comissão Executiva
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A Câmara de Comércio Portugal Moçambique desenvolve várias atividades ao longo do ano, 
tais como:

romoção e acompanhamento de missões empresariais;

romoção de contactos entre empresários portugueses e moçambicanos;
 Promoção de encontros de empresários com responsáveis dos Governos de Portugal 
e de Moçambique;
  e divulgação de informações de interesse jurídico, comercial e 
sobre as relações bilaterais;
 Promoção da participação de empresas em feiras e exposições comerciais nos dois países;
 resentação dos interesses dos Associados junto de entidades e instituições 
governamentais;
  a consultas, emitir pareceres e estudos sobre temas de carácter ;
 io;
  público de informações acerca de aspectos gerais sobre as relações entre 
Portugal e Moçambique

 
Na sua estratégia de Divulgação e promoção dos mercados e das empresas, edita as seguintes 
publicações de distribuição gratuita aos associados:

 Dir
 r
 
 Manutenção de uma página na internet onde é facultada informação variada.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Câmara de Comércio Portugal Moçambique - Delegação em Maputo

r
T

Câmara de Comércio Portugal Moçambique

Praça das Indústrias Edifício  -  andar

 Lisboa - PO TUGAL

Tel.:     

Fax:    

www.ccpm.pt LUÍS PAULO MORAIS 

LINDA RODRIGUES
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O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) é uma entidade 
de coordenação do ensino universitário em Portugal e integra como membros efetivos  
o conjunto das Universidades públicas e a Universidade Católica Portuguesa, procurando 
nesta medida constituir um núcleo de representatividade significativo de uma parte 
importante do sistema nacional de Ensino Superior.

A atuação do CRUP enquadra-se nos seguintes eixos de trabalho:
 Assegurar a coordenação e representação global das universidades nele representadas, 
sem prejuízo da autonomia de cada uma delas;
 Colaborar na formulação das políticas nacionais de educação, ciência e cultura;
 Pronunciar-se sobre os projetos legislativos que digam diretamente respeito ao ensino 
universitário público;
 Pronunciar-se sobre questões orçamentais do ensino universitário público;
 Contribuir para o desenvolvimento do ensino, investigação e cultura e, em geral, 
para a dignificação das funções da universidade e dos seus agentes, bem como para 
o estreitamento das ligações com organismos estrangeiros congéneres;
 Pronunciar-se sobre alterações relevantes no ensino universitário público.

Devido ao seu papel de colaboração na formulação das políticas nacionais de educação, 
ciência e cultura, o CRUP está representado em 32 conselhos científicos e comissões 
consultivas de âmbito regional e nacional, abordando temas tão vastos como o ensino 
superior, avaliação e acreditação, a ciência, a estatística, a saúde, o desporto, a economia 
e a regulação da comunicação social.
Para além destas atividades, o CRUP atua como entidade de promoção e coordenação 
de diversos programas de cooperação na Europa, estando envolvido também na construção 
de novas parcerias com outras regiões do mundo, nomeadamente com países lusófonos 
nas áreas de investigação e formação avançada. 

CRUP 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas

Edifício O - Campus do Lumiar

Estrada do Paço do Lumiar

1649-038 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 602 950 / 213 602 952

Fax: 213 640 011

crup@crup.pt

www.crup.pt 

ANTÓNIO BATEL ANJO 
(Universidade de Aveiro) 
Coordenador do Programa Pensas 
no Ministério da Educação de Moçambique
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Rua de São Bento, nº 640  

1250-222 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 845 600

Fax: +351 213 852 596

uccla@uccla.pt

gab-secretariogeral@uccla.pt 

www.uccla.pt

UCCLA       
União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa

VÍTOR RAMALHO
Secretário-Geral

A UCCLA é uma associação intermunicipal de natureza internacional, criada a 28 de junho 
de 1985. O ato de fundação foi assinado pelas cidades de Bissau, Lisboa, Luanda, Macau, 
Maputo, Praia, Rio de Janeiro e São Tomé/Água Grande.

Verdadeira associação de cidades capitais, representantes de povos e nações livres, a UCCLA 
tem sido palco de frutuosa e intensa ação de intercâmbio e cooperação, assumindo com 
orgulho a missão de contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar das suas populações. 

A UCCLA orgulha-se de ter mais de 40 cidades (efetivas, associadas e observadores) e 40 
empresas apoiantes.

As suas ações, no âmbito da prevenção, saúde e educação, cultura, infraestruturas, 
saneamento e ambiente, reabilitação e património, formação empresarial e autárquica, 
e institucional, têm-se desenvolvido ao longo dos 29 anos no universo das suas  
cidades-membro e, de forma muito positiva, têm contribuído para fomentar o entendimento, 
a cooperação e o desenvolvimento económico entre os seus municípios membro. 

Atenta às reais necessidades, a UCCLA foi precursora da CPLP. Foi a primeira instituição 
de parceria público-privada votada à cooperação para o desenvolvimento no seio da lusofonia.

Atualmente, a Comissão Executiva da UCCLA é presidida pela Câmara Municipal da Praia, 
em Cabo Verde, e a Assembleia Geral pelo Conselho Municipal de Maputo, em Moçambique.
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A AJAP foi criada no ano de 1983 para dar resposta a duas questões fundamentais: 
consciencializar os empresários agrícolas para a importância do movimento associativo  
e representar os Jovens Agricultores Portugueses a nível nacional e internacional. É uma 
organização privada sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade 
pública, com o estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD).

A AJAP é a única organização que representa a nível nacional e internacional, os Jovens 
Empresários Agrícolas Portugueses, com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos.

Uma parte da sua atividade resulta de protocolos de cooperação com outras organizações 
e/ou empresas de todos os setores de atividade, nomeadamente o Ministério da Agricultura 
e o IFAP.

Volvidos 30 anos a AJAP continua a prestar um conjunto vasto de serviços à agricultura 
nacional, a par de uma intensa atividade ao nível da cooperação, que passa pela 
internacionalização das empresas agrícolas e de forma directa.

Ao nível da cooperação, passa pela internacionalização das empresas agrícolas, de forma 
direta ou indiretamente pela sua parceira a Globalcoop, na tentativa de poder fazer 
chegar a este mercado produtos de explorações de média dimensão, onde se enquadra, 
uma boa parte geridas por Jovens Agricultores.

AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Rua D. Pedro V, nº 108, 2º

1269-128 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 244 970

ajap@ajap.pt

www.ajap.pt
RICARDO BRITO PAES 
Presidente da AJAP
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A Alidata é uma empresa portuguesa com 30 anos no mercado e 110 colaboradores, que 
possui uma vasta oferta de soluções de gestão integradas e especializadas, implementadas 
em mais de 10 mil empresas e mais de 30.000 utilizadores, em diversos setores de atividade. 

A Alidata desenvolve soluções de gestão criadas para permitir às empresas gerir processos 
operacionais, administrativos e financeiros numa única solução totalmente integrada: 
ERP, CRM, BI, KPIs, BPM. As soluções são desenvolvidas para serem implementadas 
numa perspetiva global ou modular, cobrindo diversas áreas funcionais: Financeira, Recursos 
Humanos, Marketing, Comercial & CRM, Produção, Operações & Logística.

Alidata    

Casal do Cego, Marrazes

Apartado 4067

2410-973 Leiria - PORTUGAL

Tel.: +351 244 850 030

Fax: +351 244 811 178

geral@alidata.pt /geral@sendys.pt

www.alidata.pt/www.sendys.pt
FERNANDO AMARAL
Managing Partner
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A Altronix dedica-se à produção, distribuição e suporte de soluções tecnológicas profissionais 
na área da Identificação, Codificação e Mobilidade. 
As soluções comercializadas integram impressoras de etiquetas e de cartões, bem como 
todo o tipo de consumíveis e acessórios; fabrico próprio de etiquetas autocolantes; scanners 
e terminais de códigos de barras; software diverso e à medida do cliente; ecrãs táteis 
e periféricos industriais; sistemas de gestão de filas de espera; soluções de fidelização 
de clientes, entre outros. 

A distribuição de produtos de referência das principais marcas mundiais, a elevada 
disponibilidade de stock e uma assistência técnica sempre disponível e qualificada, torna 
possível a prestação de um serviço exemplar. 

Reconhecida, pela consultora ACCENTURE e revista EXAME, como uma das melhores 
empresas para trabalhar em Portugal e distinguida pelo quarto ano consecutivo com 
o estatuto PME Excelência, a Altronix destaca-se como uma das maiores empresas  
em Portugal na sua área de negócio. 

Disponibilizando soluções inovadoras e tecnologicamente evoluídas, a Altronix garante 
aos clientes uma redução significativa de custos operacionais, aumento de produtividade 
e eficácia nos processos, sempre com a segurança de terem um parceiro sólido para o futuro.

ALTRONIX SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA.

Zona Industrial Ibacoc

Rua das Indústrias, nº 2653, Lantemil

4785-627 Trofa - PORTUGAL

Tel.:  +351 252 103 200

Fax: +351 252 103 209

info@altronix.pt

www.altronix.pt
LURDES ALVES FONSECA
Responsável Comercial
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A ANEME - Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas 
é uma Associação de âmbito nacional, sem fins lucrativos, fundada em 1960, que tem como 
objetivos:

 Defender os legítimos direitos e interesses das empresas suas associadas e assegurar 
a sua representação junto de quaisquer entidades públicas ou privadas.
 Prestar assistência e apoio às empresas suas associadas, através dos serviços técnicos, 
tendo em vista incentivar e incrementar o desenvolvimento e o progresso de atividades 
das empresas.
 Promover e incentivar a formação profissional e o aperfeiçoamento dos recursos 
humanos no setor.

Tendo em vista o apoio à deslocalização da produção e à internacionalização das empresas 
suas associadas, a ANEME tem promovido a realização de missões empresariais, na Europa, 
nos mercados do Magreb, da África Austral e da América do Sul.

Paralelamente à realização das várias missões empresariais, têm sido realizados estudos 
de deteção de oportunidades de negócio para as empresas do setor, naqueles mercados.

ANEME - Associação Nacional das Empresas 
Metalúrgicas e Eletromecânicas

Polo Tecnológico Lisboa

Rua Francisco Cortês Pinto, nº 2 

1600-602 LISBOA - PORTUGAL

Tel.: +351 217 112 740

Fax: +351 217 150 403

aneme@aneme.pt

www.aneme.pt
JOÃO REIS
Vice-Presidente Executivo
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ARCEN Engenharia S.A., dedica-se ao projeto; produção; montagem e assistência de 
equipamentos de betão, argamassas secas, reciclagem agregados e asfalto. É essencialmente 
uma empresa de cariz técnico suportada pela tecnologia mais recente no mercado por 
forma a fornecer as melhores soluções aos seus clientes.

ARCEN está totalmente empenhada em alcançar a satisfação dos seus clientes, espalhados 
por mais de 45 países em todo o Mundo, fornecendo serviço de qualidade desde o processo 
de conceção à instalação, passando pela montagem e assistência pós venda. Na ARCEN 
juntos criamos soluções nas quais o cliente é peça central.

Com quase 25 anos de experiência acumulada no mercado e com humildade mas, 
simultaneamente, de forma ambiciosa e persistente, respondemos a todos os desafios 
dos nossos clientes apostando constantemente na melhoria dos nossos produtos e serviços.

Reflexo do seu crescimento sustentado e do seu enfoque na satisfação do cliente a ARCEN 
é reconhecida como um fornecedor de produtos e serviços tecnologicamente inovadores 
e orientados para o cliente em áreas como o betão, pré-fabricação, agregados, asfalto e mais 
recentemente na área dos equipamentos para portos marítimos. Em Angola a ARCEN 
conta já com mais de 50 centrais de betão nas pequenas e grandes obras, sendo já uma 
referência neste mercado.

Toda a atividade da ARCEN é sustentada em valores como: ética; competência; rigor; 
segurança e diferenciação. Valores assentes numa cultura empresarial voltada para as 
pessoas, para a sua valorização e qualificação, de modo a que estas possam contribuir 
eficazmente para o nosso principal objetivo: a satisfação dos nossos clientes!

ARCEN ENGENHARIA, S.A.

Rua de S. Caetano, nº 125

Zona Industrial de S. Caetano

4410-494 Canelas, VNG - PORTUGAL

Tel.: +351 227 637 130

Fax: +351 227 637 159

arcen@arcen.com

www.arcen.com
ANTONIO AZEVEDO
Diretor Comercial
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A Arrozeiras Mundiarroz, S.A., integra o grupo Ebro Foods e tem como principal atividade 
a industrialização (descasque, branqueamento e embalamento) e comercialização (compra 
e venda) de arroz.

Somos uma empresa que procura manter-se em linha com as preferências do mercado, 
pretendendo satisfazer os nossos consumidores com a qualidade e variedade da gama 
de produtos que colocamos ao seu dispor, permitindo-nos posicionar a nossa marca 
Cigala entre as mais prestigiadas do mercado.

Na Cigala herdamos dos nossos antepassados o mais elevado respeito pela tradição artesanal 
e desejo de crescimento. Por esse motivo, dia a dia, trabalhamos para melhorar os nossos 
produtos e inovar com a diversificação da nossa gama, procurando colocar ao seu dispor 
soluções para a sua alimentação diária. 

Não poupamos esforços para o satisfazer, controlamos todo o processo de laboração do nosso 
arroz garantindo a sua qualidade máxima.

Produtos comercializados para Moçambique:
roz Extra Longo Cigala Agulha;
roz Extra Longo Cigala Carolino;
roz Cigala Basmati Brajma;

ronto a comer Cigala Basmati Brajma;
ronto a comer Cigala Integral.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Tropigália - Av. Angola nº 2732 - C.P. 4725, Maputo - Moçambique
Tel.: +258 214 692 15/6/7/8    Fax: +258 214 692 19   tropigalia@tropigalia.co.mz

Arroz Cigala

Monte da Barca

2100-051 Coruche - PORTUGAL

Tel.: +351 243 618 270

Fax: +351 243 618 840

arrozeiras@mundiarroz.pt

www.arrozcigala.pt
RICARDO RENDEIRO
Diretor Comercial
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A Azeol S.A., é uma empresa Portuguesa que se dedica à comercialização de Azeites, 
Óleos Vegetais, Azeitonas, Vinagre e Atum. Desde cedo que os seus produtos tiveram 
uma grande aceitação o que permitiu desenvolver uma estrutura preparada para responder 
a todas as necessidades dos seus clientes mesmo as mais exigentes. Para além do mercado 
interno, a exportação foi a estratégia escolhida e passados mais de 36 anos a Azeol exporta 
para mais de 34 países, sendo líder em alguns dos seus mercados.

Produtos:
Azeite Biológico; Azeite Virgem Extra; Azeite; Tempero Português; Óleo de Bagaço de Azeitona; 
Azeitonas; Óleo de Soja; Óleo de Amendoim; Óleo de Milho; Óleo de Girassol, Vinagre e Atum.

Marcas:
Camponês (Azeite, Azeitonas e Vinagre); Nektar (Azeite); Boa Mesa (Óleos, Tempero e Atum) 
e Taipú (Óleos).

A Azeol, de forma a responder às necessidades dos clientes mais exigentes disponibiliza 
uma vasta gama de embalagens e a possibilidade de comercializar os seus produtos 
tanto a granel como embalados.
Também dispomos da possibilidade de embalar marcas próprias.

Coloque as suas questões e principalmente venha descobrir o porquê do nosso sucesso 
junto dos nossos clientes e parceiros, onde encontrará uma equipa sempre disponível a ajudar 
e com soluções à sua medida.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
A&S. Moçambique, Lda.
Av. Romão Fernandes Farinha, nº 390 - Maputo - Moçambique

Azeol 
Sociedade de Azeite e Óleos da Estremadura, S.A.

Estrada Nacional 8, Km 48.8 

Vale Rosas, 2560-236 Torres Vedras - PORTUGAL

Tel.: +351 261 335 450

Fax: +351 261 335 459

geral@azeol.pt

www.azeol.pt
AVELINO SANTOS
Diretor Comercial
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A BALANÇAS MARQUES, do Grupo José Pimenta Marques Lda., é uma empresa portuguesa 
com mais de 40 anos de atividade no fabrico de balanças, especializada em todo o tipo 
de equipamentos de pesagem comercial e industrial.

A estratégia da empresa passa, atualmente, pela consolidação da sua internacionalização 
e pela diversificação de mercados, nomeadamente a criação de instalações próprias no Brasil 
e na China.

O Grupo exporta para inúmeros países como Espanha, França, Alemanha, Irlanda, Bélgica, 
Áustria, Roménia, Argélia, Marrocos, Tunísia, Cazaquistão, Angola, entre muitos outros.

A BALANÇAS MARQUES procura atingir a satisfação máxima dos seus clientes através 
da conceção e fabrico de produtos inovadores de elevada qualidade.

Da nossa gama de produtos fazem parte:

WARE.

BALANÇAS MARQUES

Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase

 Braga PORTUGAL

Tel.:    830

Fax:   672 882

bm@balancasmarques.pt

www.balancasmarques.pt
PAULO MARQUES
Diretor Comercial
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Nos últimos anos, as empresas portuguesas incrementaram a procura de novos mercados 
para os seus produtos e desenvolvimento da sua atividade, com um claro reflexo no aumento 
das exportações e no estreitamento das relações comerciais com esses mercados. O Banco 
Espírito Santo acompanhou este processo, oferecendo um conjunto de serviços e produtos 
que respondem às necessidades das empresas neste desígnio de internacionalização  
e de estabelecimento de parcerias.

O serviço oferecido está assente fundamentalmente na sua Unidade Internacional Premium, 
da qual fazem parte, nomeadamente, gestores comerciais especialistas em negócio 
internacional, que detêm um conhecimento acumulado das características relevantes de cada 
mercado internacional para o tecido empresarial português. 

No caso particular de Moçambique, o Grupo BES conta, cumulativamente, com a colaboração 
do Moza Banco no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e no seu 
relacionamento com as empresas moçambicanas, contribuindo, desta forma, para  
o incremento das relações bilaterais entre os dois países e o desenvolvimento das respetivas 
economias.

O Moza Banco é uma instituição financeira moçambicana com 6 anos de atividade, participada 
pelo Banco Espírito Santo desde 2011, e que apresenta os maiores ritmos de crescimento 
em Moçambique, sendo atualmente o quarto maior banco do País. Está presente em todas 
as províncias de Moçambique e conta, neste momento, com um conjunto de 39 Unidades 
de Negócio para servir os principais segmentos de mercado, nomeadamente a Banca 
de Empresas, o Private Banking e o Retalho.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Moza Banco - Dr. Tiago Valença Pinto - Administrador Executivo
Avª. 25 de Setembro, nº 692 Maputo - Moçambique

Banco Espírito Santo

Av. da Liberdade, nº 195

1250-142 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 597 462

Tel.: +258 21 342 018

ltpinto@bes.pt

adam.yussof@mozabanco.co.mz

www.bes.pt

ADAM YUSSOF
Diretor Coordenador da Direção 
de Comunicação e Qualidade - Moza Banco
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Destacadamente líder nacional e um dos mais importantes a nível Europeu, o Grupo Cabelte 
posiciona-se, hoje em dia, no desenvolvimento e conceção de sistemas e soluções nas áreas 
de energia e telecomunicações, focalizando a sua atividade na produção de cabos de energia 
de baixa, média e alta tensão, cabos de telecomunicações de fibra ótica e de cobre e fios 
automóveis.

Com cerca de 700 colaboradores, contando com 3 pólos industriais no espaço ibérico e várias 
subsidiárias na Europa, África e América do Sul, o Grupo Cabelte continua o seu esforço 
sustentado de investimento e internacionalização, melhoria da rentabilidade interna 
e capacidade de resposta às exigências dos mercados nacional e internacional.

Disponibilizar produtos de alta qualidade, desenvolver soluções customizadas e sistemas 
de cablagem integrados, são alguns dos aspetos chave responsáveis pela sua história 
de sucesso.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Cabelte Moçambique
Avenida de Angola, nº 2850, Maputo - Moçambique

CABELTE

Rua Espírito Santo

4410-420 Arcozelo, VNG - PORTUGAL 

Tel.: +351 227 537 500

Fax: +351 227 537 513

hugo.amorim@cabelte.pt

www.cabelte.pt
RUI BATISTA
Business Development Manager
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A CARFEL fabrica instalações para fabricação de blocos de cimento.

Os equipamentos produzidos caracterizam-se pela construção robusta e as suas excelentes 
qualidades de produção bem como rentabilidade. Incorporamos nas nossas máquinas 
tecnologia avançada para conseguir altas produções e minimizar a manutenção de forma 
a acompanhar as exigências do mercado.

Possuímos uma alargada gama de equipamentos que nos permitem satisfazer desde uma 
pequena planta de produção até uma instalação completamente automática.

CARFEL
Abílio Carlos Pinto Felgueiras, Lda.

Rua das Sebastianas, nº 25

4590-292 Freamunde - PORTUGAL

Tel.: +351 255 879 179

Fax: +351 255 878 360

geral@carfel.pt

www.carfel.pt 
JOAQUIM FELGUEIRAS
Sócio Gerente
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A Cartonex é uma empresa que se dedica à produção de artigos em cartão, papel, cartolina 
e microcanelado para diversos fins, nomeadamente pastas de arquivo de escritório e todo 
o tipo de embalagens.

Cartonex
Artigos Escolares e de Escritório, Lda.

Rua 1º de Maio, nº 121

Zona Industrial, nº 1 - Apartado 276

3701-912 S. João da Madeira - PORTUGAL

Tel.: +351 256 823 475

Fax: +351 256 822 911

cartonex@mail.telepac.pt

www.cartonex.pt
ISABEL LIMA 
Economista
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O grupo Cerealis produz e comercializa massas alimentícias, bolachas, cereais de pequeno 
almoço e farinhas das marcas Milaneza, Nacional e Familiar Amiga.

Existe desde 1919 sendo empresa líder do mercado português e exporta atualmente 
para 38 países.

Tem certificação ISO, HCCP, IFS e HALAL.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
TROPIGALIA, S.A.
Av. de Angola, nº 2732, C. Postal 4725
33000 Maputo - Moçambique

CEREALIS

Rua Manuel Gonçalves Lage, nº 988

4425-122 Águas Santas, Maia - PORTUGAL 

Tel.:  +351 229 014 505

Fax: +351 229 014 710

internacional@cerealis.pt

www.cerealis.pt 

www.milaneza.pt

www.nacional.pt

TIAGO AMORIM
Cerealis

GRAÇA AMORIM 
Cerealis

ADOLFO CORREIA
Tropigalia
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Em 1988, um casal constituído por um dinamarquês e uma americana partiram num veleiro 
à procura de um lugar para criar uma família, plantar uma vinha e produzir vinho... e assim 
começa a história das Cortes de Cima, a nossa propriedade familiar que é, atualmente, 
uma das principais adegas portuguesas. Tirando partido do abundante sol alentejano 
nas vinhas, os nossos vinhos são encorpados, repletos de fruta e equilibrados por taninos 
suaves e maduros.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
TROPIGALIA, S.A.
Av. de Angola, nº 2732, C. Postal 4725
33000 Maputo - Moçambique

CORTES DE CIMA

Cortes de Cima 

7960-189 Vidigueira - PORTUGAL

Tel.: +351 284 460 060

Fax: +351 284 460 068

wine@cortesdecima.pt

www.cortesdecima.pt

MARTA OLIVEIRA
Gestora de Marcas - Tropigalia

ADOLFO CORREIA
Tropigalia
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A DAPE é uma empresa de energias renováveis especialista em Bombas Solares, Luminárias 
Solares, e Kits Solares. Temos as melhores soluções para abastecimento de água, irrigação, 
iluminação e abastecimento energético através de sistemas fotovoltaicos. 

As nossas soluções são mais sustentáveis, sem custos energéticos e ideais para locais sem 
acesso à rede elétrica. A DAPE apoia a elaboração de todo o tipo de projetos visando 
a utilização dos nossos produtos.

Os nossos geradores solares não falham, não poluem, não fazem ruído e não gastam 
combustível. Fique com energia sempre disponível.

Saiba tudo sobre as nossas soluções em www.dape.pt e visite a nossa página 
de Facebook em www.facebook.com/dapenewenergy 

DAPE - New Energy

Rua Professor Doutor Henrique de Barros, nº 28

Centro Empresarial de Ferreiros

4705-319 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 286 351

geral@dape.pt

www.dape.pt
PEDRO CUNHA
Gerente
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Constituída em 1948, embora com uma história centenária, a Efacec é o maior grupo elétrico 
de capitais portugueses. Tem mais de 4600 colaboradores e está presente em mais de 65 
países, nos cinco continentes. 

O portefólio de atividades da Efacec inclui Produtos de Energia (Transformadores, Aparelhagem 
de Média e Alta Tensão, Servicing de Energia), Soluções de Energia (Automação, Contracting, 
Sistemas de Eletrónica de Potência, Manutenção) e Mobilidade e Ambiente (Transportes, 
Handling, Ambiente).

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Efacec Moçambique, Lda.
Av. Fernão de Magalhães, nº 932, Maputo - Moçambique
Tel: +258 21 322 035 / 6 / 7 / 8
Tel: +258 843 080 560
Fax: +258 21 322 039
geral.mz@efacec.com

Efacec 

Parque Empresarial Arroteia Poente

Arroteia - Leça do Balio - Apartado 1018

4466-952 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL

Tel.: +351 229 562 300

comunicacao@efacec.com

www.efacec.com 
MANUEL COSTEIRA DA ROCHA
Diretor Geral
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Moçambique apresenta-se como um dos mais relevantes e promissores mercados para  
o Grupo Elevo. Para este entendimento contribuem as fortes expectativas que o país tem 
gerado devido a um conjunto de projetos de grandes dimensões que estão em fase 
de arranque e que prometem impulsionar o desenvolvimento do país. A concretização 
destes projetos exige, entre outros fatores, a procura de parceiros capazes de desenvolver 
as suas infraestruturas. 

O Grupo Elevo está empenhado em mobilizar as suas melhores competências de forma 
a responder às necessidades deste mercado. Temos a ambição de ser uma das principais 
referências no setor em Moçambique, oferecendo soluções nas áreas da construção tão 
diversificadas como a construção civil, construção de estradas, pontes, infraestruturas 
hidráulicas de todo o tipo e infraestruturas urbanas, bem como especialização na realização 
de trabalhos de geotecnia, estruturas metálicas e caixilharias, produção de inertes e produção 
de betões e betuminosos.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Elevo Engenharia, S.A.
Av. Kenneth Kaunda, nº 833, Bairro Sommerschield, Maputo - Moçambique
Tel.: +258 21 483 940 / 1 / 2      
Fax: +258 21 483 939
geral.mocambique@elevogroup.com
www.elevogroup.com

Elevo Group

Edifício Elevo

Estrada do Seminário, nº 4

Alfragide, 2610-171 Amadora - PORTUGAL

Tel.: +351 214 759 000

Fax: +351 214 759 500

geral@elevogroup.com

www.elevogroup.com
HELIO MAHANJANE 
Administrador

GASPAR GIGANTE 
Administrador
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A FERBAR é uma empresa de capital português que existe desde 1971 e comercializa produtos 
alimentares. Para além do mercado português, onde é líder em várias linhas de produtos, 
iniciou a exportação em 1989 e neste momento exporta para cerca de 20 países.

Para consolidar as gamas de produtos e ter controlo sobre a qualidade, a FERBAR criou 
uma empresa de transformação e adquiriu uma unidade agro industrial onde produz 
uma parte muito significativa dos produtos que comercializa. Com a envolvência das três 
empresas, a FERBAR oferece aos seus clientes, para além dos produtos do seu portfólio, 
a possibilidade de produtos "taillor made".

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
TROPIGALIA, S.A.
Av. de Angola - Maputo

FERBAR 
FERNANDO BARROS PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

Zona Industrial da Maia, nº 1, Setor 8

4471-909 Maia - PORTUGAL

Tel.: +351 229 438 100

Fax: +351 229 484 839

ffelix@ferbar.com

www.ferbar.pt
FONSECA FÉLIX
Export Manager
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Somos uma empresa fundada em 1947, atualmente PME LEA, que sempre se dedicou ao 
setor de frio que nos últimos 30 anos com fabricação de equipamentos para extração a 
copo de cerveja, refrigerantes, vinho e água com e sem pressão. Arrefecimento de água 
com tratamento para padarias.

REPRESENTAÇÂO NO MERCADO:
LIQUID LOGIC MOÇAMBIQUE

FRIGORIFICOS IMPERIAL, LDA.

Rua Ribeira do Troca

Casal do Troca, Lote 4 e 6

Estrada da Paiã, 1675-076 Pontinha - PORTUGAL

Tel.: +351 214 789 610

Fax: +351 214 789 619

geral@fimperial.pt
PEDRO DA SILVA FONSECA
Assistente de Exportação
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Com início de atividade em 1920, a Galucho, encontra-se equipada para dar resposta 
aos desafios que se apresentam, por força do know-how adquirido na sua já longa 
história e da sua capacidade em produzir internamente a maior parte, e em alguns 
casos, a totalidade dos equipamentos que fabrica. O prestígio da marca Galucho é hoje 
reconhecido a nível internacional e para isso contribui a grande qualidade dos produtos 
que desenvolve e a grande experiência na exportação. 
Na perspetiva de uma constante evolução, procuramos otimizar e desenvolver produtos 
que superem as expectativas dos nossos clientes, pois a marca é feita da satisfação dos 
mesmos. A Galucho possui uma atividade comercial dinâmica, apoiada, a nível nacional, 
numa eficiente rede de concessionários nas principais regiões agrícolas do País, reforçada 
pela Galucho Norte (compreendendo igualmente uma área industrial), e no mercado 
internacional pelos importadores/distribuidores espalhados pelos 5 continentes.

Principais Produtos - Maquinas Agrícolas: Charruas de discos e de aivecas, fixas, de reversão 
mecânica e hidráulica. Grades de discos montadas e rebocadas. Fresas ligeiras e reforçadas. 
Escarificadores e Chiseis rígidos ou articulados, montados ou rebocados, com rolos 
de compactação traseiros. Subsoladores. Corta-matos. Destroçadores. Pás Niveladoras. 
Caixas de carga. Reboques agrícolas de basculamento trilateral de roda simples ou dupla 
e duplo eixo. Reboques espalhadores de estrume. Reboques cisterna para transporte de água 
estrume líquido. 

Principais Produtos - Carregadores frontais - Equipamento de carga, transporte 
de mercadorias e materiais diversos: Caixas e Semi-Reboques basculantes de 2 e 3 
eixos. Semi-Reboques Rebaixados de 3 e 4 eixos. Semi-Reboques Plataforma para carga 
geral de 3 eixos. Semi-Reboques. Porta Contentores Extensíveis de 3 eixos.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
ENTREPOSTO COMERCIAL DE MOÇAMBIQUE
Av. do Trabalho, 6-249, C. Postal 153, ECOMO MO-MAPUTO

GALUCHO

Av. Central, nº 4

2705-737 S. João das Lampas, Sintra - PORTUGAL

Tel.: +351 219 608 500 / +351 916 274 092

Fax: +351 219 608 599

comercial@galucho.pt

www.galucho.com
MANUEL TORCATO
Assessor do Presidente
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A Grupel é uma empresa do Grupo Omnisantos que se dedica à fabricação e aluguer  
de grupos eletrogéneos. Fundada a 7 de Janeiro de 1976, tornou-se ao longo dos anos, líder 
no mercado em geradores a diesel produzidos em Portugal, com uma quota de produção 
de mais de 80% do mercado Português. A unidade de Produção está situada em Aveiro 
(Portugal), tendo mais de 24.000m2 de área.

A Grupel também tem uma forte presença internacional, especialmente nos mercados 
Africanos, Europeus, e América Latina, os quais representam atualmente cerca de 70% 
do volume de negócios da empresa. Neste momento, os mercados do Medio Oriente e Asia 
encontram-se também em forte crescimento nas nossas exportações. 

Produzimos uma gama alargada de grupos electrogéneos equipados com componentes 
de alta qualidade. A empresa possui larga experiência no fabrico deste tipo de equipamento, 
com potências entre os 8KVA e os 3.500 kVA, destinados à produção de eletricidade. 
Dispomos também, de uma gama de grupos geradores a gás.  

Os geradores Grupel podem ser apresentados em chassi ou insonorizados (canópia) 
sendo que o painel de controlo pode ser colocado no interior da canópia do gerador, 
permitindo o arranque de forma manual e/ou automática, permitindo a operação de múltiplos 
geradores em paralelo ou sincronizados com a rede. 

A nossa equipa possui o know-how para executar, em qualquer tipo de instalação, tanto 
os geradores standard como soluções à medida, para qualquer situação em particular.

O alto nível de exigência da parte dos nossos clientes, exige à empresa que esteja equipada 
com os melhores e mais altos recursos técnicos, de forma a estar disponível a respostas 
sob as condições mais adversas nas mais diversas situações.

Parque Empresarial de Soza, Parcela A,  lote 5

3840-342 Soza, Vagos - PORTUGAL

Tel.: +351 234 920 670

Fax: +351 234 931 187

comercial@grupel.pt

www.grupel.pt
JOÃO EDUARDO ALVES
Area Manager

Grupel - Grupos Eletrogéneos, S.A.
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O grupo Portucel Soporcel é o segundo maior exportador em Portugal, sendo o que gera 
o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa aproximadamente 1% do PIB 
nacional, cerca de 3% das exportações nacionais de bens. As vendas do Grupo têm 
como destino 118 países nos cinco continentes. 

Líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF) 
e sexto a nível mundial, o Grupo é também o maior produtor europeu, e o quinto a nível 
mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp.

Em 2013, o grupo Portucel Soporcel atingiu novos níveis máximos de volume de vendas 
e produção de papel. As exportações do Grupo corresponderam a 1 215 milhões e o volume 
de negócios aumentou para 1 530,6 milhões. 

É um grupo florestal verticalmente integrado, que dispõe de um Instituto de Investigação 
Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere 
em Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sistemas internacionais FSC ® e PEFC™, 
dispondo de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas de papel, de 1,4 milhões 
de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel) e de 2,5 TWh/ano 
de energia elétrica.

grupo Portucel Soporcel

P.O. Box 5

3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL

Tel.:  +351 233 900 100

Fax: +351 233 941 650

elia.varela@portucelsoporcel.com

www.portucelsoporcel.com
JOÃO FELGUEIRAS E SOUSA
General Manager para Portugal e África
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O Grupo REFER, liderado pela gestora das infraestruturas ferroviárias portuguesas – REFER, 
é constituído por um conjunto de empresas que, atuando numa lógica de complementaridade, 
contribuem articuladamente para a modernização e desenvolvimento do caminho-de-ferro.

O Grupo REFER possui um efetivo de mais de 3000 colaboradores, com profissionais 
qualificados nas diferentes especialidades da engenharia ferroviária, telecomunicações, 
consultoria e é detentor de uma larga experiência – comprovada e reconhecida – em todos 
os domínios ferroviários, bem como em todas as fases dos processos e níveis de intervenção: 
estratégico, de gestão e operacional.

Dispondo de recursos, competências ao nível do planeamento, desenvolvimento, 
acompanhamento, coordenação e implementação de projetos, o Grupo REFER reúne 
condições privilegiadas para cooperar e prestar assessoria e serviços nas mais variadas 
áreas do conhecimento ferroviário, apoiando clientes e parceiros numa lógica  
de conhecimento e know-how. 

O Grupo REFER incorpora igualmente o saber técnico necessário ao bom desempenho 
da infraestrutura ferroviária nas vertentes de fiabilidade, disponibilidade, manutenção 
e segurança, privilegiando a inovação e o desenvolvimento tecnológico aplicados aos vários 
equipamentos, sistemas e materiais instalados, complementado por metodologias 
integradoras específicas para o setor ferroviário e por condições privilegiadas para mobilizar 
e integrar outras valências adicionais em qualquer vertente técnica, económica ou jurídica. 

GRUPO REFER

Rua José da Costa Pedreira, nº 11

1750-130 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 511 812

Fax: +351 217 540 600

ci@refer.pt

www.refer.pt
RUI LOPES LOUREIRO
Presidente do Conselho de Administração
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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 à 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 atualmente com 22 anos no mercado e com dezenas de instalações por todo 
o país torna-se numa marca de referência e líder de mercado em Portugal. Internacionalmente 
conta com equipamentos instalados em Marrocos, Angola, Argélia e Venezuela.

ILMAR
FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA ARTIGOS EM CIMENTO

Rua Coração de Jesus, nº 52/70 

4590-370 Freamunde - PORTUGAL

Tel.: +351 255 878 488

Fax:  +351 255 878 695

geral@ilmar.pt

www.ilmar.pt
PEDRO MARTINS
Diretor Comercial
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Fundada em 1932, a Imperial posiciona-se como o maior fabricante nacional de chocolates, 
detentora das principais marcas nacionais como Jubileu, Pantagruel, Regina, Pintarolas  
e Allegro, representadas no mercado Moçambicano em exclusivo pela TROPIGÁLIA. A Imperial 
desenvolve e produz uma gama variada de produtos que vão de encontro ás mais exigentes 
tendências de consumo dos mercados internacionais onde as marcas da Imperial estão pre-
sentes, tais como: Tabletes de Chocolate; Tabletes de Chocolate para Culinária, Amêndoas, 
Avelas e outros frutos secos cobertos com chocolate, Centros de Chocolate Drageados com 
Açúcar, Trufas e Bombons, Figuras de Natal em Chocolate, Toffees e Chocolates em Açúcar.
 
A empresa tem vindo a desenvolver e a consolidar a sua posição internacional, pela introdução 
e comercialização das suas marcas em diferentes mercados, estando presente em cerca 
de 45 países, distribuídos pelos continentes Europeu, Africano, Americano e Asiático.

Através da área de negócio de Contract Manufacturing, a Imperial possibilita aos seus clientes 
a subcontratação do desenvolvimento e da produção dos seus produtos. A adaptação 
de produtos a requisitos muitos específicos permitiu a sua intervenção em segmentos especiais 
do mercado (Chocolates sem açúcar, Kosher, Halal). A melhoria contínua e a excelência 
dos Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar há muito que são uma opção 
estratégica da empresa e estão presentes nas diversas certificações obtidas – ISO 9001:2008, 
International Food Standard (IFS) versão 6 e Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
(IDI) NP EN 4457:2007.

A Imperial está integrada no Grupo RAR, um dos principais grupos económicos portugueses, 
com um diversificado portefólio de negócios internacionais.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
TROPIGÁLIA
Av. Angola n° 2732, C.P. 4725, Maputo - Moçambique
Tel.: +258 21 469 215 / 6 / 7 / 8   Fax: +258 21 469 219   tropigalia@tropigalia.co.mz

IMPERIAL, S.A.

Rua de Sant'Ana

4480-160 Azurara, Vila do Conde - PORTUGAL

Tel.: +351 252 240 370

Fax: +351 252 240 371

info@imperial.pt

www.imperial.pt 
VITOR BARBOSA
Diretor de Exportação 
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Fundada em 1992 por um grupo de investidores com larga tradição no setor de lacticínios 
em Portugal, a INSULAC - Produtos Lácteos Açoreanos, S.A., iniciou a sua atividade em 1995 
numa nova fábrica localizada nos arredores da cidade da Ribeira Grande, em São Miguel, 
a maior ilha do arquipélago dos Açores.
Com uma distribuição que cobre todo o território nacional, INSULAC possui entreposto 
de venda em Camarate que cobre todo o território continental. Exporta para Angola, Canada, 
Estados Unidos, Marrocos, S. Tomé e Príncipe, Federação Russa, Holanda, Grécia, Bélgica 
e Espanha.

Projetada para fabricar produtos lácteos de qualidade, as suas instalações fabrís estão 
equipadas com os melhores e mais modernos meios para a transformação e controlo  
de produção. Por isso, a INSULAC está em condições de garantir a qualidade físico-quimica, 
microbiológica e organoléptica dos seus produtos, de modo a satisfazer os mais exigentes 
padrões de qualidade de qualquer mercado.

Insulac - Produtos Lácteos Açoreanos, S.A.

Caminho da Mafoma, nº 30

Ribeira Seca, 9600-211 Ribeira Grande - PORTUGAL

Tel.: +351 296 470 070   Tel.: +351 219 480 103

Fax: +351 296 473 780   Fax: +351 219 575 916

manuela.carvalho@insulac.pt

www.insulac.pt
JOSÉ FERNANDO LEITE
Administrador
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A Magnetikturn Tecnologias Diesel, Lda., nasce do empreendedorismo inovador de dois 
jovens ligados ao ramo da reparação automóvel. Pela experiência obtida ao longo dos anos 
no setor da reparação automóvel, identificaram o fabrico de componentes diesel a partir 
da reciclagem da sua base metálica, como uma oportunidade de negócio. 

Com o apoio QREN iniciaram o negócio de fabrico de bombas injetoras e injetores a partir 
da reciclagem dos componentes metálicos dos mesmos, adicionando no processo de fabrico 
componentes novos originais de cada marca, nomeadamente, Bosch, Denso, Delphi e Siemens 
VDO. 

Este processo inovador reduz o preço de custo de fabrico que se traduz numa redução 
substancial do PVP final dos artigos fabricados, mantendo a qualidade e garantia do original. 

A aceitação do mercado face a estes produtos levou à necessidade de criação de uma 
marca que os represente e assim nasce a MGK Diesel Parts. Componentes Diesel inova-
dores com a qualidade e garantia do original.

Magnetikturn - Tecnologias Diesel, Lda.

Rua 25 de Abril, s/n 

Apartado 3013

4520-115 Espargo, Santa Maria da Feira - PORTUGAL

Tel.: +351 256 330 250

Tlm.: +351 919 905 342

Fax: +351 256 332 630 

magnetikturn@gmail.com

www.mgk.pt
JOANA OLIVEIRA
Gerente
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Revestida de tradição, a empresa António Meireles S.A., é hoje uma empresa jovem e atual.

Fundada em 1931, foi pioneira no fabrico de fogões, especialização que se traduziu 
em crescimento e notoriedade, sendo atualmente líder no sector.

Com o decorrer do tempo a Meireles cresceu sustentadamente apostando em novas 
áreas de negócio e em diferentes mercados.

Com um volume de negócios de 20 milhões de euros, a empresa produz anualmente 
75.000 unidades de fogões domésticos, dos quais 50% são dirigidos a mercados externos, 
sendo líder de mercado na Península Ibérica, a Meireles exporta para mais de 20 países 
nos 5 continentes.

Especialista em produtos em aço inoxidável, a Meireles é reconhecida também pela sua 
gama de produtos industriais, tendo ao longo dos anos equipado os mais variados espaços 
como escolas, hospitais, hotéis e restaurantes.

Ligada à cocção a empresa iniciou em 2009 a produção de produtos de encastre, como fornos 
e placas a gás, vitrocerâmicas e de indução, uma aposta que se tem revelado um sucesso 
com o aumento sucessivo da sua expressão no mercado.

A operar há mais de 80 anos a empresa é fiel aos seus valores: responsabilidade, qualidade, 
inovação e segurança ao serviço do cliente, fatores que contribuem para o seu sucesso 
e que lhe permitem o reconhecimento em Portugal e no Mundo.

MEIRELES

Rua D. Afonso Henriques, nº 235

4585-322 Gandra PRD - PORTUGAL

Tel.: +351 224 119 130

Fax: +351 224 119 148

jorge@meireles.pt

www.meireles.pt
JORGE MEIRELES
Administrador
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A Mota-Engil marca presença em Moçambique desde 1993 tendo desenvolvido ao longo 
destes 21 anos, um percurso crescente e sempre a par do desenvolvimento do próprio 
país. Desta forma, a Mota-Engil executou obras de importância fulcral para a projeção 
internacional de Moçambique e que contribuíram decisivamente para a qualidade de vida 
dos seus habitantes.

Com a economia Moçambicana em forte desenvolvimento, a Mota-Engil Moçambique 
tem atualmente em curso várias obras de relevância para o país como são os casos da segunda 
ponte sobre o Zambeze, em Tete, o corredor ferroviário do Sena e quatro grandes 
secções de estrada no norte do país, nas províncias de Tete, Linchinga, Zambézia e Sofala.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Mota-Engil Moçambique
Edificio Millennium Park - 14º  Andar
Av. Vladimir Lenine, nº 179 - C.P.: 2284 -  Maputo - Moçambique

Paulo Pereira - Mota-Engil Moçambique

Mota-Engil

Casa da Calçada

Largo do Paço, nº 6

4600-017 Amarante - PORTUGAL 

Tel.: +351 225 190 300

geral@mota-engil.pt

www.mota-engil.pt ANÍBAL LEITE
Administrador da Sucursal

54
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A Municípia tem como missão contribuir para a redução de custos e aumento de receitas 
do Setor Público e Privado a partir de Soluções de GeoInformação através da produção 
de Fotografia Aérea, Cadastro, Cartografia, Ortofotomapas, Cadastro de Infraestruturas, 
Formação, Sistemas de Informação Geográfica, Geo-localização de Viaturas, Lidar, Laser 
Terrestre, Videogrametria e Desenvolvimento de Aplicações.

Dotada das mais avançadas infraestruturas e tecnologias de informação geográfica, a Municípia 
obteve uma autonomia ímpar em todo o processo produtivo e o estatuto de maior empresa 
portuguesa de cartografia.

A cadeia de produção de Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica desenvolvida 
inclui a montante duas aeronaves com dois sensores aerotransportados e a jusante uma 
equipa de programadores que se dedicam exclusivamente à investigação e desenvolvimento 
de soluções em plataformas OpenSource.

Para garantir o aproveitamento máximo da capacidade produtiva instalada, a Municípia 
aposta na melhoria contínua dos processos operacionais. Tendo como meta a satisfação 
do cliente final, em termos de qualidade do produto e cumprimento dos prazos estabelecidos, 
obteve Certificação pela Norma NP EN ISO 9001:2000, em todas as áreas de atividade.
Na componente formativa, a Municípia é uma empresa certificada pela Direção Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
MARROQUIM | NKUTUMULA | MACIA & ASSOCIADOS – Sociedade de Advogados
Um parceiro FALM, Sociedade de Advogados/Portugal

                                                      euqibmaçoM ,otupaM - .otD º.3 ,02 ºn ,suetaM ésoJ auR - gnippohS analoP / ROPMIC oidérP
Tel.: +258 21 483 585   Fax: +258 21 486 313   Tlm.: +258 84 305 28 20
smarroquim@mnm.co.mz

Municipia

Tagus Park

Edifício Ciência II, nº 11 - 3B

2740-120 Porto Salvo, Oeiras - PORTUGAL

Tel.: +351 214 228 200

info@municipia.pt

www.municipia.pt

ANTÓNIO FERNANDES
Diretor Geral

ALEXANDRA MAIA
Diretora
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A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, tem como missão promover o 
desenvolvimento económico da Região, apoiando a atividade empresarial e apostando 
no reforço de um associativismo participativo e empreendedor, apoiando as empresas na sua 
expansão e modernização.

NERSANT - Ribatejo

Várzea de Mesiões

Apartado 177

2354-909 Torres Novas - PORTUGAL

Tel.: +351 249 839 500

Fax: +351 249 839 509

geral@nersant.pt

www.nersant.pt
MARIA SALOMÉ RAFAEL
Presidente da Direção
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Com mais de 80 anos de atividade, o Grupo Auto-Sueco, presente em 4 continentes 
e em mais de 15 mercados, assume a sua vocação multinacional redefinindo a identidade 
do Grupo para o nome Nors em 2013. 

É neste contexto que a Auto Sueco Moçambique inicia as suas operações em Moçambique, 
alargando desta forma a presença do Grupo no continente Africano, para além  
dos mercados já existentes: Angola, Namíbia, Botswana, Tanzânia, Kenya e Uganda, 
concretizando assim o plano internacional do Grupo Nors, em alargar a sua presença 
nos mercados mais promissores do continente Africano na última década. 

Apoiada na solidez do Grupo Nors, a Auto Sueco Moçambique ambiciona conquistar 
uma forte posição no mercado, oferecendo soluções inovadoras de transporte que  
correspondam às exigências dos seus clientes e um serviço pós-venda de elevada qualidade. 
Ao apostar no desenvolvimento de competências técnicas dos seus colaboradores e numa 
visão local dos mercados, combinada com a sua experiência global no setor de transporte, 
a Auto Sueco Moçambique oferece uma proposta única de valor aos seus clientes  
que promove a criação de relações de parceria de longo prazo.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Auto Sueco Moçambique
Av. da Namaacha, N4, Km 1.5, nº 8274, 1740, Maputo - Moçambique

Nors

Via Marechal Carmona, nº 1637

4100-189 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 150 320

info@nors.com

www.nors.com
GONÇALO SERAFIM
Diretor Executivo da Auto Sueco Moçambique
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A Novavet, é uma empresa com mais de 25 anos de experiência. 

Destacamos das nossas áreas de trabalho os seguintes produtos

Novavet Phrama: 
Veterinário

Novavet Tech: 
 Equipamentos médico-cirúrgicos, mobiliário hospitalar, dispositivos médicos e consumíveis.

Novavet Agro: 
 Produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes, sementes Agroquímicos, material agro-pecuário 
diverso.

Novavet Clean:
 Produtos de higiene e limpeza agro-industrial, material consumível diverso da área 
agro-alimentar.

Novavet - Distribuição Farmacêutica

Rua do Loreto, nº 36, ABC

5300-189 Bragança - PORTUGAL

Tel.: +351 273 381 582

Fax: +351 273 240 902

novavet@novavet.pt

www.novavet.pt
LUÍS AFONSO
Gerente
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A OLITREM, Indústria de Refrigeração, S.A., direciona-se para o projeto, produção, assistência 
e comercialização de equipamento de refrigeração e hoteleira.

A fábrica onde produzimos os nossos equipamentos, está sedeada numa área de 15.000 m2. 
Situa-se no centro de Portugal, a 15 Km da cidade de Santarém e a 75 km da capital
do País, Lisboa.

É uma empresa em forte expansão, que conta com 110 colaboradores, distribuídos pelos 
diversos departamentos. Ultimamente tem-se feito uma grande aposta na qualidade  
e inovação dos produtos, como por exemplo o Cold Crystal Display um armário frigorífico 
com LCD incorporado na porta ou o ARV 200 Vision.

A OLITREM, S.A., exporta 56 % da sua produção, para países como Espanha, França, Bélgica, 
Suíça, Irlanda, Dinamarca, Israel, Cabo Verde, Angola, Moçambique, entre outros.

A marca Marecos comemora este ano o seu 50º aniversário. A nossa longa experiência, 
permite-nos criar relações de elevada confiança com os nossos clientes, sendo a sua 
satisfação o nosso principal foco.

OLITREM, S.A.

Rua Armando Marecos, Vale d´Água de Fora 

Apartado 2 

2026-701 Tremez - PORTUGAL

Tel.: +351 243 479 123

Fax: +351 243 479 177

comercial@olitrem.com

www.olitrem.com
FILIPE FERREIRA
Administrador
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A OPWAY Engenharia, antiga OPCA, é um grupo de construção português cuja atividade 
iniciou em 1932 centrado na construção de edifícios e obras públicas. A empresa tem vindo 
a reforçar a sua aposta no mercado internacional, nomeadamente em Moçambique, 
onde opera há já mais de duas décadas.

Ao longo dos últimos 20 anos a OPWAY Moçambique tem participado ativamente  
na construção e no desenvolvimento do país com projetos realizados em praticamente 
todas as geografias de Moçambique, incluindo estradas, pontes, escolas e hotéis.
Dos projetos recentes destacam-se uma estrada de 120 Kms em Gaza, a participação  
na construção da nova ponte de Tete sobre o Zambéze e a construção do novo complexo 
desportivo de Moatize.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
OPWAY Moçambique - Engenharia, Lda.
Rua dos Desportistas, Edifício JAT, 8º Andar, Maputo - Moçambique
Tel: +258 21 306 170
Fax: +258 21 306 173
maputo@opway.co.mz
carla.borges@opway.co.mz

OPWAY - Engenharia

Rua Professor Fernando da Fonseca

Edifício Visconde de Alvalade, 5º e 6º

1600-616 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 522 100

Fax: +351 217 591 349

geral@opway.pt

www.opway.pt

CARLA BORGES
Diretora Geral

ANDRÉ LEITE
Direção Comercial
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Empresa Exportadora/Importadora e representante de produtos com sede na União Europeia, 
com os principais mercados de Angola, Brasil, China e Moçambique.

Principais produtos em Moçambique: Vinho, Azeite, Casas Modulares, Material de Construção, 
Produtos alimentares.

Porquê nós?

r

Razão de existirmos!
A OriginalBox tem como principio o bom atendimento, transparência e seriedade. 
Por si cruzamos o mundo.

OriginalBox, Lda.

Rua Vasques de Mesquita, nº 359 - 2º D

4350-339 Porto - POR

Tel.: +351 223 236 734

Tel.: +351 929 387 583

jdmilitao@originalbox.pt

geral@originalbox.pt

www.originalbox.pt
JÚLIO DINIS ROCHA MILITÃO
Gerente
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A PHC SOFTWARE, S.A., desenvolve software de gestão com o objetivo de aumentar  
a rentabilidade e a velocidade de resposta das Empresas. 
É esta busca constante pela satisfação dos clientes, através da qualidade do software, da sua 
facilidade de utilização e da sua capacidade de adaptação às necessidades de cada organização 
que nos motiva à permanente inovação, inserindo nas nossas aplicações novas tecnologias 
e novas abordagens. Dedicamo-nos em exclusivo a desenvolver ferramentas inovadoras 
de gestão, sempre com o cliente em mente. 

A PHC em Moçambique conta com 14 anos de experiência de mercado contribuindo com 
as suas soluções para o crescimento de algumas das maiores organizações empresariais 
moçambicanas.

Com 135 Colaboradores que inovam todos os dias em Portugal, Moçambique, Angola 
e Espanha, com mais de 420 parceiros espalhados em diversos países, com mais de 134.000 
utilizadores em mais de 29.000 empresas que aumentam diariamente a sua produtividade 
e descobrem novas oportunidades enquanto se tornam mais produtivas e mais ágeis, 
somos certamente um parceiro seguro para ajudar ao crescimento das empresas  
em Moçambique.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
PHC MOÇAMBIQUE
Av. Samora Machel, nº 323, 3º andar, Maputo - Moçambique

PHC SOFTWARE, S.A.

Edifício Scala

Rua de Vilar, nº 235, 8º Andar

4050-626 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 061 450

cmatias@phc.pt

www.phc.pt
LUIS PÃO
Administrador
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Constituída em 1853, em Vila Real de Santo António, a Ramirez é, atualmente, a fábrica 
de conservas de peixe mais antiga do mundo, em funcionamento. Cinco gerações depois, 
a Ramirez continua, todos os dias, a honrar um nome reputado internacionalmente, que já 
atravessou 3 séculos.

Ao longo dos seus 160 anos de vida, a Ramirez tem adotado uma filosofia muito própria: 
o compromisso de permanente inovação tecnológica, que a tornou pioneira mundial  
em muitos aspetos da industrialização das conservas, o rigoroso controlo de qualidade 
dos seus produtos e uma relação de confiança recíproca com os seus clientes.

A Ramirez exporta as suas conservas de peixe para mais de 45 países, distribuídos pelos 
5 continentes, sendo detentora de 14 marcas internacionais, as quais se identificam com 
o idioma e a cultura do país de destino. Destacam-se a Ramirez, Cocagne, Pescador, The Queen 
of the Coast, Tomé, Gabriel, etc.
Especializada em mercados de altíssima exigência técnicas e de segurança alimentar. EU, África 
e Américas, são destinos centenários; os novos mercados de exportação são a China e o Japão. 

Para fazer face ao crescente volume de vendas, nomeadamente para exportação, a Ramirez 
tem já em construção uma nova fábrica, numa área total de 40 mil m2 e um investimento 
de 18 milhões de euros.

REPRESENTANTE NO MERCADO:
TROPIGALIA
Av. de Angola, nº 2732, 4725 Maputo - Moçambique

RAMIREZ & CA. (FILHOS), S.A.

Rua Óscar da Silva, nº 1683

4451-953 Matosinhos - PORTUGAL

Tel.: +351 229 997 878

Fax: +351 229 997 879

ramirez@ramirez.pt

www.ramirez.pt

BRUNO CARMO
Gestor de Marcas

ADOLFO CORREIA
Direção
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A REN - Redes Energéticas Nacionais atua em duas grandes áreas de negócio:
 O transporte de eletricidade em muito alta tensão e a gestão técnica global do Sistema 
Elétrico Nacional;
 O transporte de gás natural em alta pressão e a gestão técnica global do Sistema 
Nacional de Gás Natural, garantindo a receção, armazenamento e regaseificação de GNL, 
bem como o armazenamento subterrâneo de gás natural.

Reflexo da aposta nacional no domínio das energias renováveis, o Estado Português 
atribuiu à Enondas - Energia das Ondas. S.A., cujo capital social é integralmente detido 
pela REN, a concessão para a exploração de uma zona piloto destinada à produção de energia 
elétrica a partir das ondas do mar.

A REN está também presente no negócio das telecomunicações, através da RENTELECOM, 
que inclui serviços diversificados, passando pelas infraestruturas, serviços geridos 
ou consultoria.

A internacionalização da operação da REN é um negócio que está a dar os primeiros 
passos, e que recebeu um novo impulso com a entrada no capital da empresa de parceiros 
estratégicos com dimensão internacional (State Grid e Oman Oil).

REN

Avenida dos Estados Unidos da América, nº 55

1749-061 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 210 013 500

comunicacao@ren.pt

www.ren.pt
ROCHA E SILVA
Assessor
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No que diz respeito ao mercado externo, a RESUL orgulha-se de ter já exportado para mais 
de 40 países espalhados pelo mundo, mantendo uma atividade regular de exportação 
para mercados tão díspares como sejam todos os PALOP, Rússia, diversos mercados da União 
Europeia (França, Espanha, Bélgica, Suécia), Macau, Israel, Argélia, Burundi, etc.

Nos mercados de Cabo Verde, Angola e Moçambique a RESUL mantém estruturas 
próprias de presença comercial.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
RESUL MOÇAMBIQUE
Rua Faralay, nº 63, Maputo - Moçambique

RESUL - EQUIPAMENTOS DE ENERGIA, S.A.

Parque Oriente

Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bloco 3

2695-167 Bobadela - PORTUGAL

Tel.: +351 218 394 980

Fax: +351 218 394 981

geral@resul.pt

www.resul.pt
NUNO MIRANDA SANTOS
Diretor Comercial
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A ROFF é uma empresa composta por capitais 100% portugueses, com escritórios em Lisboa, 
Porto, Covilhã, Luanda, Paris, Estocolmo, Casablanca, São Paulo, Macau e Nyon. 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 700 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.

ROFF SDF, Lda.

Parkurbis 

Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã

6200-865 Covilhã - PORTUGAL

Tel.: +351 218 393 410

Fax: +351 218 592 456

www.roffconsulting.com/web/portugal/contactos

www.roffconsulting.com

JOÃO NAVE
Marketing Executive

FRANCISCO FEBRERO
CEO
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A SEL é uma empresa inovadora a laborar desde 1980, certificada segundo a norma NP EN 
ISSO 9001:2008, que oferece produtos de qualidade. Dada a dinâmica empreendedora, 
recebeu o estatuto de PME Líder. 

Atualmente conta com 120 colaboradores que têm ao seu dispor o mais moderno 
equipamento e cerca de 1.000 clientes. 

A SEL foi a pioneira no relançamento dos enchidos de porco preto de raça alentejana, 
tem da mais alta qualidade em produtos frescos, fumados e ultracongelados, produz 
cerca de 1000 toneladas de frescos e ultracongeladas, 770 toneladas de fumados e realiza 
uma faturação anual de 10 milhões de euros. 

Preocupada em manter todo o “Sabor do Saber Alentejano”, e todas as características 
de um produto tradicional, adquiriu quotas no Matadouro Regional do Alto Alentejo por 
forma a conseguir um melhor controlo de qualidade. Neste momento a SEL detém 28% 
do Matadouro Regional do Alto Alentejo, também conhecido como MATSEL e tem a seu 
cargo todo o abate de suínos.

A SEL conseguiu conquistar o Prémio “O Sabor do Ano 2008, 2010 e 2012” com os seus 
melhores produtos de Porco Preto e de Porco Branco.

Neste momento exporta para a França, Bélgica e Alemanha e tem como estratégia comercial 
alargar as exportações a outros países, nomeadamente para Angola e Moçambique.

SEL - Enchidos Alentejanos
Salsicharia Estremocense, Lda.

Outeiro de São José

Apartado 161

7100-909 Estremoz - PORTUGAL

Tel.: +351 268 339 800

Fax: +351 268 339 829

geral@sel.pt

www.sel.pt

FRANCISCO ARVANA
Administrador

MÁRIO ARVANA
Marketeer e Relações Publicas
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Silvino Lindo Ibérica, S.A., oferece aos seus clientes projetos chaves na mão desde a conceção 
do produto até ao serviço pós venda dos equipamentos instalados. A empresa tem como 
atividade principal a conceção, 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 extratores 
automáticos, redes de aquecimento, circuitos de ar comprimido, redes de incêndio, etc. 

Com mais de 25 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 direta nos mercados exteriores. 

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

SILVINO LINDO IBÉRICA

Rua da Fábrica, nº 47 

4585-559 Gandra, PRD - PORTUGAL

Tel.:  +351 224 157 750

Fax: +351 224 157 759

sml@sml.com

www.smliberica.com

SILVINO MOREIRA LINDO
Presidente

RODOLFO OLIVEIRA
Técnico Comercial
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Dotada de excelentes infraestruturas – cerca de 4.000m2 de área coberta –, magníficos 
acessos, a SPACE REFLEX ® - marca registada - é a única fábrica portuguesa de fabricação 
de telas refletoras, o que a torna líder no seu segmento de mercado. 

A nossa missão, foi desde sempre fabricar produtos e oferecer soluções globais inovadoras 
ao nível do isolamento térmico-acústico, que garantam o conforto exigido pelo homem 
e os ganhos econômicos decorrentes da poupança energética, colocando a tecnologia, 
a qualidade e a inovação ao serviço das pessoas. As incessantes preocupações com a qualidade 
e com o ambiente, tornaram a SPACE REFLEX, desde 2005, a primeira empresa portuguesa 
a obter o certificado de Qualidade ISO 9001 para a fabricação de telas refletoras para 
isolamento térmico. 

Atualmente, a empresa oferece uma abrangente paleta de produtos estandardizados, 
que correspondem às necessidades da maioria dos seus clientes. A nível geográfico,  
a empresa conta com uma total abrangência ao nível do território nacional, estando em curso 
esforços no sentido de alcançar alguns mercados externos, que não seja pela via dos canais 
de distribuição dos seus próprios clientes (grossistas).

A empresa reforça a sua aposta no desenvolvimento de novos produtos, mantendo  
e elevando os níveis de qualidade e inovação associados, apostando num novo modelo 
baseado na qualidade e excelência, valorizando o Know-How adquirido pelos seus profissionais 
ao longo dos anos, sendo uma referência em isolamentos (telas refletoras) para a indústria 
de construção civil, imagem de qualidade e de vanguarda técnica.

SPACE REFLEX
Fábrica de Isolamento Térmo-Acústico, Lda.

Av. Dra. Assunção Vasconcelos Chaves, Lote C1

4700-010 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 331 065

Fax: +351 253 331 066

info@spacereflex.com

www.spacereflex.com
SÉRGIO RIBEIRO
Gerente
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A SUMOL+COMPAL tem agora a sua primeira unidade industrial fora de Portugal,  
em Moçambique. Esta empresa garante a produção e desenvolvimento das nossas principais 
marcas em Moçambique e em alguns dos países da SADC (Southern African Developing 
Community). Conta com uma equipa motivada para fazer crescer as nossas marcas num 
mercado com cerca de 170 milhões de consumidores. É um dos primeiros passos para 
nos tornarmos numa empresa internacional.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Sumol+Compal Moçambique
Tropigalia, S.A.

Sumol+Compal

Estrada da Portela, nº 9

2790-124 Portela de Carnaxide - PORTUGAL

Tel.: +351 212 479 540

Fax:  +351 212 487 750

pedro.atanasio@mz.sumolcompal.com

www.sumolcompal.pt

FERNANDO OLIVEIRA
Managing director

PEDRO ATANÁSIO
Marketing manager
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Com 93 anos de história, a Teixeira Duarte é uma empresa portuguesa de construção que 
lidera hoje um grande Grupo económico com valias também em outros 6 setores de atividade.

Tendo um universo de 12.000 colaboradores e um volume de negócios anual de 1.383 
milhões de euros, atua desde os anos 50 também fora de Portugal, estando atualmente 
em 14 países, dos quais se destacam Angola, Argélia, Brasil, Espanha, Moçambique  
e Venezuela.

Mantendo sempre o cunho de uma verdadeira Casa de Engenharia, a Teixeira Duarte 
tem grandes valias e pioneirismo na conceção, inovação, construção e gestão de grandes 
projetos e empreendimentos.

A Teixeira Duarte atua nas áreas da Geotecnia, Reabilitação, Edificações, Infraestruturas, 
Metalomecânica, obras subterrâneas, ferroviárias e marítimas e conta também com um Centro 
Operacional de Cofragens e Pré-esforço e um vasto conjunto de Equipamentos de grande 
dimensão e elevada tecnologia.

Desde empreitadas de elevada complexidade técnica, em especial nas áreas da geotecnia 
e fundações, em que iniciou a sua atividade em 1921, até grandes edifícios e infraestruturas 
como pontes, barragens, hospitais, estradas e outras obras públicas, a Teixeira Duarte 
assume-se como um empresa de capacidade e compromisso, que tem como missão: 
Fazer, contribuindo para a construção de um mundo melhor.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MOÇAMBIQUE, LDA.
Av. Julyus Nyerere, 130 R/c, Maputo - Moçambique

TEIXEIRA DUARTE

Lagoas Park

Edifício 2

2740-265 Porto Salvo - PORTUGAL

Tel.: +351 217 912 300

Fax: +351 217 941 120

geral@teixeiraduarte.pt

www.teixeiraduarte.pt

CARLOS ALBERTO TIMÓTEO
Representante da Teixeira Duarte 
em Moçambique
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Top – Informática
Empresa portuguesa, com sede em Braga, responsável pela conceção da versão em português 
do Cype desde 1991, com os mesmos acionistas, produtos e serviços da homónima 
moçambicana, situada na Av. 25 Setembro em Maputo.

CYPE
Software para todas as especialidades de engenharia da construção. Inclui orçamentação 
com uma base de dados de artigos construtivos, comum a todas as especialidades, com preços 
compostos em meticais e descrições completas, caderno de encargos, custos e manual 
de manutenção e energia incorporada para a sustentabilidade ambiental.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Top Informática, Lda.
Av. 25 Setembro, nº 1676, 1º Piso, Maputo - Moçambique

TOP INFORMATICA  - CYPE

Rua Comendador Santos da Cunha, nº 304 

Apartado 2330

4701-904 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 209 430

geral@topinformatica.pt

www.topinformatica.pt
TADEU SILVA
Gerente
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A Transitex é um operador logístico global especializado em transporte porta-a-porta, 
com uma rede de escritórios próprios nos principais mercados mundiais. 

Em Moçambique a Transitex está representada desde 2008 em Maputo, Beira e Nacala, 
com representação também nas principais fronteiras que alimentam o Interland. 

O know how, a experiência e uma network alargada permitem à Transitex Moçambique 
encontrar a solução mais adequada para cada caso, independentemente da origem  
e do destino da mercadoria a transportar. 

Encurtamos distâncias para que o mundo fique mais perto.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
Transitex Moçambique, Lda.
Edificio Millennium Park
Av Vladimir Lenine, nº 179, 14º Andar, 2284 Maputo - Moçambique

TRANSITEX

Edifício Liscont 

Terminal de Contentores de Alcântara - Doca Norte 

1399-012 Lisboa - PORTUGAL

Tel. +351 218 626 100

Fax: +351 218 626 119

transitex@transitex.pt

www.transitex.es/pt
ALEXANDRE FRANCO
Diretor
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A VALART foi fundada em 1978, sendo o primeiro fabricante nacional certificado de Gruas 
Hidráulicas Industriais e Florestais. É um dos poucos construtores 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 adotarem 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 objetivo 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 FACIM 2014, pretende consolidar as parcerias que temos 
vindo a desenvolver com os principais transportadores Moçambicanos.

VALART
Metalúrgica Central do Vouga, Lda.

IC2, Km 251,7

3850-501 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL

Tel.: +351 234 541 325

Fax: +351 234 542 203

info@valart.pt

www.valart.pt
VALDEMAR COUTINHO
Sócio Gerente
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Com o cofi nanciamento

Sede

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº    4050-012 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 055 300    Fax: +351 226 055 399

aicep@portugalglobal.pt    www.portugalglobal.pt

AICEP em Maputo

Av. Julius Nyerere, nº 720, 12º     C. Postal 48 Maputo - MOÇAMBIQUE

Tel.: +258 21 490 523 / 402    Fax: +258 21 490 203

aicep.maputo@portugalglobal.pt    Diretor: Fernando Carvalho 




