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Portugal toca, todos os dias, milhões de pessoas com produtos inovadores como 
moldes, software sofisticado, soluções biométricas, produtos de saúde, sistemas 
de comunicação, mas também muitos produtos tradicionais como vinho e azeite, têxteis, 
calçado e cortiça.

Portugal é um país em transformação para tornar a sua economia mais competitiva.

Um país acolhedor, cheio de sol, com paisagens de cortar a respiração e uma gastronomia 
única.

Mas o nosso maior ativo são as pessoas. Pessoas com elevado perfi l mediático, mas 
também pessoas simples que mobilizam o país para um futuro melhor com o seu talento, 
qualifi cações ou simplesmente com o seu sorriso.

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.

É este país que hoje se cruza com Moçambique – um Portugal dinâmico e adaptado 
aos desafi os do desenvolvimento.

PORTUGAL 

Com uma economia robusta e um plano de crescimento ambicioso ancorado em diversos 
setores de atividade, Moçambique é um país aberto à inovação em domínios como 
a Construção Civil, Obras Públicas e Consultoria, Máquinas e Equipamentos, Papel, 
Agroalimentar, Têxtil e Vestuário, Mobiliário e Iluminação. Setores onde Portugal 
é reconhecido como uma referência mundial.

É, assim, natural, que hoje os caminhos de Portugal e de Moçambique se cruzem 
e que o relacionamento económico e comercial entre ambos os países se aprofunde.

É isso que queremos partilhar consigo. Vai fi car surpreendido com as coisas extraordinárias 
que somos capazes de fazer por si e consigo. Muitas empresas moçambicanas já fi zeram 
essa descoberta.

Em cada página desta brochura encontra um parceiro.
Em cada parceiro, múltiplas razões para fazer negócios.Ph
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Quer dar mundo ao seu negócio?
Chegou ao local certo!
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PERTO DE SI. 

PARA O LEVAR MAIS LONGE.

A aicep Portugal Global atua de acordo com uma filosofia de proximidade 
às empresas procurando levá-las mais longe. Mais longe no desenvolvimento 
dos seus negócios nos Mercados Externos. Mais longe no desenvolvimento 
dos seus investimentos em Portugal.

Trabalhamos diariamente para que Portugal seja ainda mais Global e a sua 
economia mais competitiva. Seja um país moderno, inovador, sedutor e berço 
de empresas líder que o mercado global recebe de braços abertos. E somos 
premiados por isso. A Comissão Europeia premiou a AICEP por boas práticas 
em processos de internacionalização e o Banco Mundial coloca-nos no Top 
10 das Agências de Investimento que melhor respondem a pedidos 
de investidores.

Diariamente:
• Promovemos a captação de investimento e o seu acompanhamento.
• Dinamizamos as exportações alargando a base exportadora nacional.
• Apoiamos projetos de internacionalização.
• Promovemos as atividades económicas realizadas em Portugal.
• Promovemos a imagem de Portugal no exterior.

Uma equipa de colaboradores em Portugal e no estrangeiro, comprometida 
com o seu sucesso, está perto de si para o levar mais longe. 

aicep Portugal Global 
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal

SEDE

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

T.  +351 226 055 300   F. +351 226 055 399

aicep@portugalglobal.pt   www.portugalglobal.pt

AICEP EM MOÇAMBIQUE

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

T. +258 21 490 523 / 402   F. +258 21 490 203

aicep.maputo@portugalglobal.pt

aicep Portugal Global no mundo
Estamos em 65 Mercados dos 5 Continentes.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eu feugiat elit. Sed 
vulputate tincidunt mi ac ornare. Fusce a sapien vitae magna vestibulum interdum. 
Nulla rhoncus pellentesque nunc sed consequat. Fusce et nulla id augue sollicitudin 
ullamcorper non ut diam. Cras et erat vitae magna consectetur ullamcorper. Duis enim 
turpis, faucibus ac vehicula vel, mattis sit amet mi.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Nam semper scelerisque diam, sed venenatis lectus malesuada iaculis. 
Nullam non ligula ligula. Vivamus libero odio, posuere eu suscipit eu, vestibulum vitae 
odio. In lacinia neque et justo bibendum adipiscing. Phasellus tempor placerat lectus, 
vitae ultricies neque aliquam vel.

Proin pretium sollicitudin ligula quis consectetur. Quisque posuere magna vel odio 
iaculis et bibendum erat tincidunt. Sed sagittis urna et nisi ultricies at dapibus lorem 
sodales. Vivamus malesuada tincidunt tortor, eget tincidunt neque mollis vitae. 
Maecenas quis urna nisi, eget interdum augue.

Vivamus vestibulum, tortor ac ullamcorper pulvinar, metus magna consequat orci, quis 
imperdiet ante enim non dolor. Quisque feugiat justo vel ipsum fringilla cursus. 
Quisque posuere egestas pharetra. Nullam ut est dolor, et placerat tellus. Donec porta 
velit id turpis convallis sit amet hendrerit mi imperdiet adipiscing diam.

Vivamus vestibulum, tortor ac ullamcorper pulvinar, metus magna consequat orci, quis 
imperdiet ante enim non dolor. Quisque feugiat justo vel ipsum fringilla cursus. 
Quisque posuere egestas pharetra. Nullam ut est dolor, et placerat tellus. Donec porta

Lorem Ipsum Dolor

STAND 00  
LOREM | IPSUM

LOREM | IPSUM

LOREM | IPSUM

Lorem Ipsum Dolor

0000-000 Lorem - PORTUGAL

T. +351 000 000 000   F. +351 000 000 000 

lorem@lorem.pt   www.lorem.pt
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A VISABEIRA MOÇAMBIQUE É UM GRUPO MULTI-NEGÓCIO 
COM 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE 
QUE ABRANGE OS SECTORES DAS TELECOMUNICAÇÕES, INDÚSTRIA, 
ENERGIA, ÁGUA E AMBIENTE, TURISMO, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.

Com 25 anos de experiência a desenvolver atividades determinantes para a evolução 
da economia local, a Visabeira Moçambique (VM) opera em setores diversificados, 
com negócios próprios ou através de parcerias, que vão da construção de infraestruturas 
de telecomunicações, eletricidade e água a operações de TV por cabo em fibra ótica, 
passando por imobiliária, turismo e construção.

As telecomunicações constituem o seu principal foco de atuação, nas áreas de planeamento, 
projeto, construção e manutenção de sistemas, e na oferta de um serviço conjunto 
de televisão digital e de internet de banda larga em redes de fibra ótica, único no país, 
através da marca VIV.

Na VM assume também particular importância o segmento da energia, através 
da exploração de fontes renováveis e da construção e reabilitação da rede elétrica nacional.

No âmbito do ambiente e dos recursos hídricos, fornece e assegura a montagem 
e assistência de equipamentos e opera sistemas de captação, tratamento, adução, reserva 
e distribuição de água.

No Turismo, a marca Girassol é há muito sinónimo de qualidade, dispondo de unidades 
hoteleiras em Maputo, Nampula, Lichinga, Songo e no Parque Nacional da Gorongosa.

Especial referência merece o desenvolvimento de produtos e a comercialização da Vista 
Alegre, prestigiada marca mundial de porcelana e cristal que vem realizando edições 
especiais com notáveis artistas moçambicanos.

Uma diversidade que confere à Visabeira Moçambique um papel decisivo para o progresso 
do País.

VISABEIRA MOÇAMBIQUE

STAND 36  
CÂNDIDA PAULO

Av. Kenneth Kaunda, nº 403

Caixa Postal 1750, Maputo - MOÇAMBIQUE

T. +258 21 480 580   F. +258 21 495 026

visabeira@visabeira.co.mz  www.visabeira.co.mz
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A AMS-BR Star Paper atua em dois segmentos de mercado na área do papel tissue: 
consumo e profissional (Away From Home). No segmento de consumo disponibilizamos 
papel higiénico, rolos de cozinha e guardanapos. No segmento profissional disponibilizamos 
uma vasta gama de produtos de higiene de forma a dar resposta às necessidades 
de hotelaria, restauração, catering, instituições, empresas de limpeza, indústria e empresas 
de serviços.

Estamos presentes nos mercados: Ibérico, França, Marrocos e nos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), onde pretendemos consolidar a nossa posição 
e alcançar a quota de mercado (market share) definida no nosso plano estratégico.

Procuramos um comportamento ético que contribua para o desenvolvimento económico, 
social e ambiental, com um desenvolvimento sustentado, criando valor no mercado 
de forma a potenciar a qualidade de vida da população. De uma forma constante analisamos 
o impacto da nossa atividade no meio ambiente, definindo também anualmente 
um rigoroso programa ambiental a ser seguido. A nossa política de qualidade define 
as nossas metas relativamente a redução de consumos, mais especificamente, água 
e energia, com monitorização e análise diária. A diferenciação do nosso projeto ao nível 
do abastecimento de pasta por piping (canalização) permite uma redução substancial 
ao nível dos impactos ambientais.

AMS-BR Star Paper, S.A. - grupo Portucel Soporcel

STAND 19  
ANTÓNIO ALMEIDA | COMMERCIAL DIRECTOR

antonio.almeida@ams-br.eu

Lavos

3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL

T. +351 272 549 020  F. +351 272 549 049

info@ams-br.eu   www.ams-br.eu
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

A ANEMM - 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 á internacionalização das empresas 
suas associadas, a ANEMM 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

STAND 12  
JOÃO REIS | VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO

Polo Tecnológico de Lisboa

Rua Francisco Cortês Pinto, nº 2 (lote 13b)

1600-602 Lisboa - PORTUGAL

T. +351 217 112 740   F. +351 217 150 403

aneme@aneme.pt   www.aneme.pt
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Revestida de tradição a Meireles, é atualmente uma empresa jovem e atual focada, 
nas necessidades do mercado.

Fundada em 1931, foi pioneira no fabrico de fogões.

Com o decorrer do tempo a Meireles cresceu sustentadamente apostando em novas 
áreas de negócio, sempre atenta às evoluções no mercado e às necessidades dos clientes.

Hoje, a Meireles oferece um conjunto alargado de soluções domésticas e profissionais, 
comercializando desde linhas completas de eletrodomésticos de livre instalação a uma 
completa gama de encastráveis, passando por soluções integradas para o equipamento 
de cozinhas profissionais e soluções.

António Meireles, S.A.

STAND 15  
JORGE MEIRELES | ADMINISTRADOR

Rua D. Afonso Henriques, nº 235

4585-322 Gandra, PRD - PORTUGAL

T. +351 224 119 130   F. +351 224 119 148

geral@meireles.pt   www.meireles.pt
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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 de 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 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.

STAND 01  
ANTÓNIO AZEVEDO | DIRETOR COMERCIAL

Rua de S. Caetano, nº 125

Zona Industrial  S. Caetano

4410-494 Canelas, V.N.Gaia - PORTUGAL

T. +351 227 637 130   F. +351 227 637 159

arcen@arcen.pt   www.arcen.pt
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A Arquinew é uma empresa de arquitetura, engenharia e construção civil dirigida à conceção 
de soluções práticas e criativas. Tecnologia, inovação e design são elementos base 
e integrantes de uma filosofia assumida por uma equipa coesa onde o fator humano 
é a chave para o sucesso.

Desde o projeto à sua construção, participamos em todas as fases do processo.

Arquinew, Lda.

STAND 33  
PAULO NASCIMENTO | CEO

Zona Industrial de Tondela, Lote 5

3460-321 Tondela - PORTUGAL

T. +351 232 817 614 | +351 925 493 540

geral@modulogeometrico.com   www.modulogeometrico.com

21

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:
   • Arroz Extra Longo Cigala Agulha;
   • Arroz Extra Longo Cigala Carolino;
   • Arroz Cigala Basmati Brajma;
   • Pronto a comer Cigala Basmati Brajma;
   • Pronto a comer Cigala Integral.

TROPIGÁLIA 
Av. Angola, nº 2732
4725 Maputo - Moçambique
T. +258 21 469 215/6/7/8   F. +258 21 469 219   M. +258 848 767 400 / 823 135 660
tropigalia@tropigalia.co.mz   www.tropigalia.co.mz

Arrozeiras Mundiarroz, S.A.

STAND 11  
YARA AMIEL | TROPIGÁLIA - GESTORA DE MARCA

Monte da Barca

2100-051 Coruche - PORTUGAL

T. +351 243 618 270   F. +351 243 618 840

arrozeiras@mundiarroz.pt   www.arrozcigala.pt
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A Azeol S.A., é uma empresa Portuguesa que se dedica á 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 as 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, encontrará uma equipa sempre disponível a ajudar 
e com soluções á sua medida.

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

STAND 28  
AVELINO SANTOS | DIRETOR COMERCIAL

EN 8, Km 48.8, Torres Vedras - Bombarral

Vale Rosas

2560-236 Torres Vedras - PORTUGAL

T. +351 261 335 450   F. +351 261 335 459

geral@azeol.pt   www.azeol.pt
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Balflex foi fundada em 1963, com 52 anos existência, é hoje uma das maiores fabricantes 
de mangueira hidráulica do mundo com mais de 1.600.000 metros / mês. Fiel às 
características familiares, a empresa propagou a sua atividade de uma forma sustentada, 
incrementando o seu nível de negócios e a gama de produtos, tornando-se um especialista 
de referência em toda a área de serviços relacionada com este segmento de mercado.
 
Além de mangueiras hidráulicas produzimos mangueiras termoplásticos, PTFE , PVC, 
flexiveis aço inoxidável, Manómetros, conexões rápidas,máquinas de prensagem e demais 
produtos hidraulicos.

O grupo Balflex está hoje presente em todo o mundo e é conhecido pela sua grande 
flexibilidade na sua forma de atuar às solicitações do mercado, colocando o maior ênfase 
na qualidade dos serviços prestados, para o que concorrem, a oferta de uma gama 
de produtos abrangente em stock, um serviço rápido de entrega ao cliente, o apoio 
técnico permanente e a garantia de Qualidade dos produtos.

Do nosso centro de distribuição para Europa e África localizado em Portugal podemos 
atendê-lo rápida e eficazmente. A nossa experiência e competência são o seu melhor 
parceiro.

BALFLEX 

STAND 34  
NUNO MONTEIRO | INTERNATIONAL TECHNICAL SALES MANAGER

Rua Bouça dos Estilhadouros, nº 226/254

4445-044 Alfena - PORTUGAL

T. +351 229 698 160   F. +351 229 698 168

infobalfl ex@balfl ex.pt   www.balfl ex.com
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Dos nossos serviços, destacamos websites institucionais, plataformas de ensino, lojas 
online, web design, design gráfico e até mesmo soluções de gestão documental e telefonia.

Comercializamos também software de faturação único e exclusivamente Webbased 
e fornecemos também serviços na área da comunicação e imagem, possibilitando 
aos nossos clientes fazer um restyling/rebranding à marca, bem como um estudo 
de mercado acerca das tendências, utilizando base de dados de empresas.

Exportamos os nossos serviços para países como Bélgica, Espanha e Angola tendo como 
referências neste último o Ministério do Ambiente, Frimei, ABC’N Digital, Flourish Oil 
Service e EFFA.

Salientamos que tanto a qualidade dos nossos trabalhos como o curto tempo de resposta 
ao que nos é proposto, bem como o conjunto de profissionais altamente qualificados 
nas áreas de informática, eletrónica, design e comunicação, têm sido, sem dúvida, 
uma mais valia por parte de quem nos procura.

Belo Digital

STAND 07  
BRUNO MESQUITA | GERENTE

Av. Nossa Sra. da Guia, nº 116

3105-089 Guia Pombal - PORTUGAL

T. +351 236 952 410   F. +351 236 952 410

info@belosolutions.pt   www.belosolutions.pt
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A BLB – Indústrias Metalúrgicas tem uma vasta experiencia na produção de banheiras 
e bases de chuveiro em aço esmaltado. A capacidade produtiva instalada da BLB faz 
de nós uma das maiores empresas a nível global.

A nossa sede e unidade fabril estão situadas na Zona Industrial de Águeda, a 34 km 
do porto de Aveiro e aproximadamente 60 km a sul do Porto e 220 km a norte de Lisboa. 
A nossa abordagem sempre foi global, evidenciada pelo facto que estamos presentes 
em mais de 50 mercados em todo o mundo.

A nossa vasta gama de produtos é produzida em aço esmaltado da maior qualidade, 
especificamente produzido para ter a máxima força e qualidade, cumprindo com todas 
as normas e especificações. O processo produtivo de banheiras e bases de chuveiro 
em aço esmaltado é maioritariamente inorgânico, por isso mais amigo do ambiente 
do que plástico (orgânico). Os nossos produtos em aço esmaltado são 100% recicláveis 
no final da sua vida útil.

Estamos certificados de acordo com a ISO 9001 (Qualidade) e a ISO 14001 (Ambiente). 

Todos os nossos produtos podem ser produzidos em qualquer cor e também são 
compatíveis com vários acessórios tais como pés, anti-derrapante embutido e esmaltado, 
placas anti-sonoras e asas.

BLB
Indústrias Metalúrgicas, S.A.

STAND 09  
ALEXANDRE ALMEIDA | EXPORT MANAGER

Apartado 3041

Alagôa

3754-901 Águeda - PORTUGAL

T. +351 234 630 410   F. +351 234 630 411

blb@blb.pt   www.blb.pt



26

A Blue Kids é uma empresa portuguesa fundada em 1976 que desenvolve a sua atividade 
no setor produtivo, comercialização e distribuição de Produtos têxtil infantil e Juvenil, 
operando em Portugal e num conjunto de países da Europa. Somos Profissionais 
na produção de produtos para bebé e criança, preferencialmente têxtil 100% algodão, 
de elevada qualidade. Abrangendo a faixa etária dos 0 aos 14 anos, a Blue Kids 
desenvolve produtos “Casual” e “Clássico”.

Blue Kids

STAND 21  
RICARDO SANTOS | SÓCIO-GERENTE 

Rua Nova, nº 333   

4485-372 Macieira da Maia, Vila do Conde - PORTUGAL

M. +351 960 456 293   

ana.azeredo@bluekids.pt   www.bluekids.pt
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Destacadamente líder nacional e um dos mais importantes ao nível Mundial, o Grupo 
Cabelte posiciona-se hoje em dia no desenvolvimento e conceção de sistemas e soluções 
nas áreas da energia e das telecomunicações, focalizando a sua atividade no 
desenvolvimento e na produção de cabos isolados de Energia de Baixa, Media e Alta 
Tensão até 225kV, em cobre e alumínio, assim como cabos de Telecomunicações de Fibra 
ótica e de Cobre e fios para a indústria Automóvel.

Com cerca de 650 colaboradores, contando com 3 polos industriais no espaço Ibérico 
e, de forma a potenciar a sua internacionalização, com várias subsidiárias na Europa, 
África, América Latina e Ásia, o Grupo Cabelte continua o seu esforço no aumento 
da nossa capacidade de resposta às exigências dos mercados, através de melhoria 
de rentabilidade interna, da capacidade de fabrico, apoiada por uma política de investimento 
sustentado.

Disponibilizar produtos de alta qualidade, em tempo útil, a preços competitivos, desenvolver 
soluções customizadas e sistemas de cablagem integrados, são alguns dos aspectos 
chave responsáveis pela nossa história de crescimento e sucesso.

Cabelte Moçambique 
Avenida de Angola, 2850 
Maputo - Moçambique

Cabelte - Cabos Eléctricos e Telefónicos, S.A.

STAND 10  
RUI BATISTA | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (PORTUGAL)

DIOGO LUCAS PIRES | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

                    (MOÇAMBIQUE)

Rua do Espirito Santo

4410-420 Arcozelo, Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

T. +351 227 537 500   F. +351 227 537 513

fernando.oliveira@cabelte.pt   www.cabelte.pt
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CARFEL é um fabricante especializado no fabrico de Máquinas p/Artefactos de Cimento 
(Máquinas de Blocos, poedeiras, fixas, manuais, semi-automáticas e automáticas), assim 
como todos os componentes inerentes a estes equipamentos (Centrais de Betão, Silos 
p/Armazenamento de cimento, tapetes rolantes, etc.) e ainda Máquina p/Fabrico de Tubos 
(Manilhas) e Argolas, Hidráulicas e Mecânicas.

CARFEL

STAND 26  
JOAQUIM FELGUEIRAS | SÓCIO GERENTE / DIRETOR COMERCIAL

Rua das Sebastianas, nº 25

4590-292 Freamunde - PORTUGAL

T. +351 255 879 179   F. +351 255 878 360

carloshenrique@carfel.pt   www.carfel.pt
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Criada em Julho de 1977, a Carnes Landeiro nasceu como matadouro de suínos, tendo 
evoluído para uma moderna unidade industrial, que congrega duas linhas de abate 
(suínos e bovinos), linhas de desmancha e desossa e uma unidade de transformação, 
onde são produzidos todos os produtos de charcutaria da vasta oferta da charcutaria 
tradicional Portuguesa.

Carnes Landeiro

STAND 05  
HUGO CARVALHO | DIRECTOR COMERCIAL

Rua de Landeiro, nº 459

4775-238 Silveiros, Barcelos - PORTUGAL

T. +351 252 960 100   F. +351 252 961 061

comercial@carneslandeiro.pt   www.carnesladeiro.pt
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A produzir desde 1919 a Cerealis iniciou a sua atividade na moagem de trigo e centeio, 
em 1933 lançou a marca de massas Milaneza e em 1978 inaugurou a sua fábrica 
de bolachas. Hoje o Grupo Cerealis é o maior grupo moageiro português, possui a marca 
líder de massas Milaneza e marca Nacional , fatura 200 milhões de euros e exporta 
para 38 países para além de fornecer as principais cadeias de distribuição ibéricas.

TROPIGÁLIA 
Av. Angola, nº 2732
4725 Maputo - Moçambique
T. +258 21 469 215/6/7/8   F. +258 21 469 219   M. +258 848 767 400 / 823 135 660
tropigalia@tropigalia.co.mz   www.tropigalia.co.mz

CEREALIS

STAND 11  
GRAÇA AMORIM | CEREALIS

ADOLFO CORREIA | TROPIGÁLIA

Rua Manuel Gonçalves Lage, nº 988

4445-122 Águas Santas, Maia - PORTUGAL

T. +351 229 014 505   F. +351 229 011 991

internacional@cereais.pt   www.cerealis.pt
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A Costa & Januário é uma das empresas do Grupo CJ e ocupa o lugar de empresa mãe 
no Grupo. Conta com 45 anos de experiência na produção de mobiliário de madeira 
de cariz rústico e colonial. 

A Castro Mobiliário, outra das empresas pertencentes ao Grupo CJ, possui uma experiência 
de 30 anos na produção de mobiliário moderno, em folha de madeira, MDF e lacados 
com alto brilho.

A Masal Estofos, com 7 anos, é a empresa mais recente do Grupo e está direcionada 
para a produção de estofos.

Uma das características que é transversal a todas as empresas que compõem o Grupo 
é a seleção rigorosa das matérias-primas, um parque tecnológico bem equipado e uma 
equipa de trabalho jovem e dinâmica.

Aproveitando todas estas sinergias, pelo facto de existir um grande domínio do círculo 
produtivo do mobiliário e dos estofos, nasceu a marca CJ Hotelaria que, como o próprio 
nome indica, está direcionada para a área Contract. Assim, a CJ Hotelaria está no mercado 
desde 2008 e tem desenvolvido projetos de referência ao nível nacional e internacional, 
nomeadamente em Angola e Moçambique.

Costa & Januário

STAND 04  
JANUÁRIO COSTA | SÓCIO-GERENTE

Rua dos Motards, nº 65

4620-204 Figueiras, Lousada - PORTUGAL

T. +351 255 878 663   F. +351 255 878 309

geral@grupocj.eu   www.grupocj.eu
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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 3900 colaboradores e está presente em mais 
de 65 países, nos cinco continentes. O portefólio de atividades da Efacec, abrange as áreas 
de Transformadores (Transformadores de Potência e de Distribuição, Servicing de Energia), 
Aparelhagem e Automação (Aparelhagem de Média e Alta Tensão e Automação), 
Engenharia, (Contracting e Ambiente), Mobilidade (Transportes, Logística, Manutenção 
e Sistemas de Electrónica de Potência).

A nossa atividade assenta numa abordagem Sistemista e Integradora, que rentabiliza 
as várias valências da Companhia para maximizar o valor criado para o Cliente.
A aposta da Efacec no mercado internacional e o contínuo investimento na inovação 
e em novas tecnologias, com recursos humanos altamente motivados e qualificados, 
têm garantido um posicionamento forte e sustentado da empresa, colocando-a na linha 
da frente dos setores em que opera.

Estes fatores são a base para o desenvolvimento sustentado do Grupo Efacec, concretizando 
a sua Missão e a sua Visão.

Efacec Moçambique, Lda.
Av. Fernão Magalhães, nº 932
Cidade de Maputo - Moçambique

Efacec

STAND 17  
MANUEL COSTEIRA DA ROCHA | DIRETOR GERAL

Parque empresarial da Arroteia (Poente)

Apartado 1018

4466-952 S. Mamede Infesta - PORTUGAL

T. +351 229 562 300   F. +351 229 518 933

comunicacao@efacec.com   www.efacec.com
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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 mais de 20 
países.

Para consolidar as gamas de produtos e controlar 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".

TROPIGÁLIA 
Av. Angola, nº 2732
4725 Maputo - Moçambique
T. +258 21 469 215/6/7/8   F. +258 21 469 219   M. +258 848 767 400 / 823 135 660
tropigalia@tropigalia.co.mz   www.tropigalia.co.mz

FERBAR 
FERNANDO BARROS PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

STAND 11  
FONSECA FÉLIX | INTERNACIONAL SALES MANAGER

Zona Industrial da Maia, nº 1, Setor 8

4471-909 Maia - PORTUGAL

T. +351 229 438 100   F. +351 229 484 839

ffelix@ferbar.com   www.ferbar.com
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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 a extração 
a copo de cerveja, refrigerantes, vinho e água com e sem pressão.

Arrefecimento de água com tratamento para padarias.

LIQUID LOGIC Moçambique, Lda.     

Sr. Torben Sorensen
Rua do Cha, nº 561 
Bairro do Jardim, Maputo - Moçambique. 
T. +258 21475960   F. +258 21476835   M. +258 82 3013620      
t.sorensen@liquidlogic.co.mz

FRIGORIFICOS IMPERIAL, LDA.

STAND 16  
JOSÉ MANUEL FONSECA | SÓCIO-GERENTE

Rua Ribeira do Troca, Casal do Troca, Lote 4 e 6

Estrada da Paiã

1675-076 Pontinha - PORTUGAL

T. +351 214 789 610   F. +351 214 789 619

geral@fi mperial.pt
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Na Gesthidro acreditamos que podemos fazer a diferença contribuindo para que todos 
os seres humanos possam viver num mundo mais sustentável. Proporcionamos e facilitamos 
o acesso e consumo de uma energia limpa, pelo que nos dedicamos à manutenção 
e requalificação de mini-hídricas, à elaboração de estudos e projetos no setor das energias 
renováveis e ao fabrico de turbinas e equipamentos para produção de energia.

Facilmente nos colocamos no papel dos nossos clientes, por compreender perfeitamente 
as suas necessidades, que são também as nossas.

Gesthidro

STAND 31  
PEDRO BABO | ADMINISTRAÇÃO

VÍTOR FERNANDES | RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

VERA MORGADO | RESPONSÁVEL FINANCEIRA

Parque Industrial do Pedraínho, Lote A 9.1

4700-010 Dume, Braga - PORTUGAL

T. +351 253 248 065

geral@gesthidro.pt   www.gesthidro.pt
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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 cerca de 3% das exportações 
nacionais de bens. As vendas do Grupo têm como destino 123 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 2014, o grupo Portucel Soporcel atingiu novos níveis máximos de volume de vendas 
e produção de papel. As exportações do Grupo corresponderam a €1.2 mil milhões 
e o volume de negócios a  €1.5 mil 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 1.2 milhões integradas em papel) 
e de 2,4 TWh/ano de energia eléctrica.

grupo Portucel Soporcel

STAND 20  
JOÃO FELGUEIRAS E SOUSA | GENERAL MANAGER

Lavos

3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL

T. +351 233 900 100  F. +351 233 941 950

mkt@portucelsoporcel.com   www.portucelsoporcel.com
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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 mais de 45 países, distribuídos pelos continentes Europeu, Africano, Americano 
e Asiático.

A adaptação de produtos a requisitos muito 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 desenvolve e produz uma alargada gama de produtos que responde 
às tendências dos mais diversos segmentos do mercado:
   •  Tabletes de Chocolate; Tabletes de Culinária; Frutos Secos cobertos com Chocolate; 

Drageias de Chocolate; Bombons; Figuras de Chocolate; Toffees; Chocolate sem 
Açúcar; Produtos de Confeitaria.

TROPIGÁLIA 
Av. Angola, nº 2732
4725 Maputo - Moçambique
T. +258 21 469 215/6/7/8   F. +258 21 469 219   M. +258 848 767 400 / 823 135 660
tropigalia@tropigalia.co.mz   www.tropigalia.co.mz

Imperial - Produtos Alimentares, S.A.

STAND 11  
VITOR BARBOSA | DIRETOR EXPORTAÇÃO

JOÃO BENTO | TROPIGÁLIA - GESTOR DE MARCAS

Rua Sant'Ana 

4480-160 Azurara, Vila do Conde - PORTUGAL

T. +351 252 240 370   F. +351 252 240 371

info@imperial.pt   www.imperial.pt
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O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 refere o interesse na fusão 
das empresas Rede Ferroviária Nacional-REFER, E.P.E., e a EP-Estradas de Portugal, S.A., 
numa única empresa denominada «Infraestruturas de Portugal». Esta empresa será 
responsável pela gestão integrada das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal, 
assumindo-se como uma das maiores empresas de Portugal em termos de volume 
de negócios e de ativos sob gestão.

A «Infraestruturas de Portugal» reunirá mais de 150 anos de conhecimento nos domínios 
de operações, manutenção, engenharia, telecomunicações, gestão de empreendimentos, 
gestão de concessões, gestão do património, formação profissional e inovação. 

O conhecimento do negócio de gestão integrada de infraestruturas de transporte 
sustenta-se numa experiência concreta de operação diária e rentabilização de 2.750 km 
de via-férrea, mais de 500 estações ferroviárias e 13.500 km de rede rodoviária.

Infraestruturas de Portugal – REFER/EP

STAND 29  
AMÍLCAR MONTEIRO | ADMINISTRADOR

Rua José da Costa Pedreira, nº 11

1750-130 Lisboa - PORTUGAL

T. +351 217 511 700 | T. +351  211 061 914   F. +351 217 540 600

info@referengineering.pt    www.referengineering.pt 
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Inovação e tradição – um título que poderia qualificar de imediato o trabalho da José Maria 
da Fonseca. Um negócio de família com quase dois séculos de história que, sem nunca 
repousar sobre as glórias conquistadas, tem sabido modernizar-se. A José Maria da Fonseca 
exerce a atividade vinícola desde 1834, fruto da paixão partilhada de uma família que tem 
sabido preservar e projetar a memória e o prestígio do seu fundador. Consciente 
da responsabilidade de ser o mais antigo produtor de vinho de mesa e de Moscatel 
de Setúbal em Portugal, a José Maria da Fonseca obedece a uma filosofia de permanente 
desenvolvimento, o que a leva a investir sempre mais em suportes de investigação 
e de produção, aliando as mais modernas técnicas ao saber tradicional. Um exemplo disso 
é a Adega José de Sousa Rosado Fernandes, em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, 
onde a tradição romana de fermentar em potes de barro se mantém, a par da última 
tecnologia.

TROPIGÁLIA 
Av. Angola, nº 2732
4725 Maputo - Moçambique
T. +258 21 469 215/6/7/8   F. +258 21 469 219   M. +258 848 767 400 / 823 135 660
tropigalia@tropigalia.co.mz   www.tropigalia.co.mz

José Maria da Fonseca

STAND 11  
MARTA OLIVEIRA | GESTORA DE CANAL DE CANAL HORECA

Rua José Augusto Coelho, nº 11/13

Vila Nogueira de Azeitão

2925-542 Azeitão - PORTUGAL

T. +351 212 197 500   F. +351 212 197 501

info@jmf.pt   www.jmf.pt
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Constituída em 1985, a Lacto Serra começou a sua produção no ano de 1990.

Três pontos onde foi necessário acompanhar o avanço das tecnologias e da inovação 
no setor agro-alimentar: no próprio produto e seu fabrico, na sua qualidade e na higiene. 
“Implementamos o HACCP, para a segurança alimentar em 2002. Fomos das primeiras 
empresas do setor a ser certificadas”, - Certificação Norma  NP – EN ISO 22000:2005.

Queijos: Marcas: Fonte Mourisca Curado (Amanteigado - Meio Gordo - Apimentado 
- Flamengo Bola) - Curado Monte Amial - Mistura Vaca/Ovelha D.Sebastião - Curado 
Cinco Estrelas e Puro de Cabra Mourisca.

Lacto Serra 
Comercialização e Fabrico de Lacticínios, Lda.

STAND 08  
SEBASTIÃO DOMINGOS SANTOS GOMES | GERENTE

Barracão - Valverde

3570-211 Aguiar da Beira - PORTUGAL

T. +351 232 688 294   F. +351 232 680 155

geral@lactoserra.pt   www.lactoserra.com
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Somos uma empresa focada na procura de oportunidades de negócio para os nossos 
parceiros, promovendo e desenvolvendo as suas marcas e vendendo os seus produtos 
e serviços, partilhando custos e sinergias.

Marcage Market Solutions, S.A.

STAND 13  
FERNANDO JORGE RODRIGUES DA SILVA | CEO

Rua 28 de Janeiro, nº 350 Fração CC-09

4400-335 Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

T. +351 220 028 532

geral@marcage.com   www.marcage.com
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Na Modulo Geométrico desenhamos espaços e criamos soluções integradas em vários 
setores de atividade, desde clínicas médicas e dentárias, farmácias e óticas, passando 
por joalharias, livrarias, até lojas de informática e espaços de hotelaria/restauração, 
entre outros. 

Um trabalho quotidiano suportado pela experiência, pelos resultados obtidos e pela 
satisfação de clientes a nível nacional e internacional. 

O Mobiliário personalizado para cada espaço é desenhado pelos nossos designers 
de mobiliário e é produzido nas nossas Fábricas, temos assim um controlo total desde 
o desenho técnico até à sua Montagem.

Módulo Geométrico

STAND 32  
PAULO NASCIMENTO | CEO

Zona Industrial da Adiça - Lote 5

3460-321 Tondela - PORTUGAL

T. +351 232 817 614   M. +351 925 493 540  

geral@modulogeometrico.com   www.modulogeometrico.com
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Presente em Moçambique há mais de 22 anos, o Grupo Mota-Engil tem vindo 
a implementar um percurso de expansão a par e passo com o crescimento do próprio país.

Responsável pela execução de várias obras públicas de referência nacional - como a Ponte 
sobre o Rio Zambeze, Obras Sociais realizadas para a Fundação da ENI em Palma e Pemba 
ou a concessão das estradas do Zambeze - o know-how e capacidade técnica demonstrados 
num vasto portefólio tornam a Mota-Engil numa empresa de referência em áreas de negócio 
tão diversificadas como Engenharia, Construção, Ambiente e Serviços e Concessões 
de Transportes. Desta forma, a Mota-Engil contribui ativamente para a evolução 
da economia e bem-estar das populações locais.

MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ÁFRICA, S.A. 
Sucursal Moçambique

Ed. Millennium Park 14º/15º andar
Av. Vladimir Lenine, Nº 179
2284-Maputo - Moçambique
T. +258 21305485 / 21305486

Representantes legais: Eng. Aníbal Leite/Dr. Paulo Pereira

MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ÁFRICA, S.A. 

STAND 14  
PAULO PEREIRA | CFO MERCADO

SHEILA EUNICE | TÉCNICA MARCA E COMUNICAÇÃO

Rua do Rêgo Lameiro, nº 38

4300-454 Porto - PORTUGAL

T. +258 21305485 | +258 21305486

paulo.pereira@mota-engil.co.mz   www.africa.mota-engil.com
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Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, com vasta experiência em fotografia 
aérea, Cartografia, Cadastro, Infraestruturas, Formação, Consultadoria, com capacidade 
instalada no território.

Municípia
Empresa de Cartografi a e Sistemas de Informação, EM, S.A.

STAND 25  
CARLOS LUIZ | RESPONSÁVEL PELA DIVISÃO DE FOTOGRAFIA AÉREA

SANDRA CUNHA | DIRETORA DE INFRAESTRUTURAS

Tagusparque - Edifício Ciência II, nº 11 - 3 B

2740-120 Porto Salvo - PORTUGAL

T. +351 214 228 200

info@municipia.pt   www.municipia.pt
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A Patrius Vini, empresa de referência no Douro, Portugal, na produção dos melhores 
vinhos Doc tintos e brancos. O Azeite é outro produto genuino na produção desta empresa. 

COVINI
Avenida Kenneth Kuanda, nº 1440
Maputo - Moçambique

Patrius Vini Unipessoal, Lda.

STAND 06  
JOSE SILVA | IMPORTADOR LOCAL (COVINI)

JORGE MUCHANGA | IMPORTADOR LOCAL (COVINI)

VANESSA NASSIR | IMPORTADOR LOCAL (COVINI)

Quinta do Cruzeiro, Sobredo

5090-200 Murça - PORTUGAL

M. +351 969 664 540

geral@2patrius-vini.pt   www.patrius-vini.pt
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A projeção crescente da Plastidom, em resposta aos desafios que agora ultrapassam 
o contexto da união europeia para serem os da mundialização, coloca a marca Domplex 
nos domínios onde ela se posiciona, nomeadamente nos setores das embalagens, 
armazenagem e dos transportes.

É neste espirito que aquando da FACIM 2015, a Plastidom procurará estabelecer contactos 
comerciais a fim de estabelecer parcerias com empresas instaladas no país.

A Plastidom é um fabricante de artigos em plástico, sob a marca “Domplex”, 
nomeadamente contentores-palettes, caixas contentoras, palettes, recipientes para 
a recolha e seleção de resíduos, e uma gama completa de artigos para uso doméstico.
Os artigos Domplex respondem assim a mercados tão diversos que o comércio moderno 
e tradicional, múltiplos setores industriais, agricultura, pescas, logística, ambiente, etc.

Os contentores-palettes Domplex são peças de grandes dimensões e particularmente 
interessantes para o sistema de modernização industrial e logístico.
A gama Domplex define-se essencialmente pelo seu sedutor design, sua alta qualidade, 
sua utilidade e durabilidade. Todos os artigos são produzidos a partir de matérias-primas 
de origem, adequadas para o contacto com os alimentos, e respeitam rigorosas regras 
de qualidade.

A grande durabilidade dos artigos Domplex permite servir corretamente diversas utilizações 
e contribui assim para a poupança dos consumidores e ganhos significativos na área 
da produtividade e do ambiente. 

Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, S.A.

STAND 22  
CARLOS NOGUEIRA | DIRETOR COMERCIAL

JORGE CORREIA | DIRETOR EXPORTAÇÃO

Rua das Flores, s/n

Carreira de Água - Barosa

2460-760 Leiria - PORTUGAL

T. +351 244 880 160   F. +351 244 880 169

plastidom@plastidom.pt   www.domplex.com 
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A PROFOR - Segurança, Sinalização e Acessórios Eléctricos, Lda., está no mercado português 
há 43 anos tendo iniciado a sua atividade com a comercialização de Equipamentos 
de Segurança para trabalhos na área elétrica. O Core Business da PROFOR está ligado 
à área da Prevenção de Riscos Elétricos através do fornecimento de equipamentos para 
a Construção de Redes de Energia Elétrica em Baixa, Média e Alta Tensão. 

A Empresa ocupa um lugar de liderança e somos uma referência no mercado português 
ao nível do suporte Técnico/Comercial às Empresas Prestadoras de Serviços do Setor 
Eletrico.

PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSORIOS 
ELECTRICOS, LDA.

STAND 27  
PEDRO COSTA MARTINS | CEO

CARLOS GESTEIRO | EXPORT MANAGER

Avenida Comendador Nunes Corrêa, nº 68

2790-224 Carnaxide - PORTUGAL

T. +351 214 168 690   F. +351 214 171 115    

export@profor.pt   www.profor.pt
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Fundada em 1853, em Vila Real de Santo António, a Ramirez & Cª (Filhos), S.A., é a mais 
antiga fábrica de conservas de peixe do mundo em laboração. 
Produz e comercializa para mais de 50 mercados, desde o século XIX, 15 marcas 
de conservas de peixe, entre as quais a Ramirez, a Cocagne, a The Queen of the Coast 
e a La Rose. A sua internacionalização privilegiou sempre uma política de marca própria, 
que continua em plena expansão, solidificando a presença contínua no mercado de 55 
referências de conservas de peixe de superior qualidade (atum, sardinha, filetes de sardinha, 
cavala; bacalhau, lulas, polvo, mexilhões, filetes de anchova) e com especial enfoque 
na alimentação saudável.

O seu compromisso permanente com a sustentabilidade da pesca, a inovação, o controlo 
da qualidade, a segurança alimentar e a conveniência dos consumidores é o pilar 
de uma relação de confiança com os clientes, que motiva inclusive a construção de uma 
fábrica nova. A «Ramirez 1853», a inaugurar no segundo semestre deste ano, utilizará 
tecnologia de vanguarda e os mais modernos e sofisticados processos produtivos, que 
permitirão duplicar a capacidade produtiva, diminuir os custos operacionais e logísticos 
e criar 40 novos postos de trabalho. 

TROPIGÁLIA 
Av. Angola, nº 2732
4725 Maputo - Moçambique
T. +258 21 469 215/6/7/8   F. +258 21 469 219   M. +258 848 767 400 / 823 135 660
tropigalia@tropigalia.co.mz   www.tropigalia.co.mz

RAMIREZ & C.ª (Filhos), S.A.

STAND 11  
ADOLFO CORREIA | DIREÇÃO

IVO LIMA | GESTOR DE MARCAS

Rua Óscar da Silva, nº 1683

4450-761 Leça da Palmeira, Matosinhos - PORTUGAL

T. +351 229 997 878   F. +351 229 997 879 

ramirez@ramirez.pt   www.ramirez.pt
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Em termos globais, a Ranatrans dispõe de uma rede de agentes nos cinco continentes, 
que garantem um suporte total à exportação e importação. Quando a urgência 
é imperativa, planificamos o seu transporte, sempre exercendo um controlo efetivo e positivo 
sobre os fornecedores dos nossos clientes, para que todo o processo decorra sem atrasos 
ou contratempos comprometedores.

Os nossos serviços vão desde o transporte marítimo global - seja convencional ou de 
contentores -, com destaque para os países lusófonos, até ao frete de carga aérea. Na 
verdade, a nossa forte experiência no mercado africano tem capacidade para facultar 
aos nossos clientes o transporte via marítima em todas as companhias a operar nesses 
tráfegos, sempre com tarifas competitivas, garantia de espaço e tempos de trânsito 
equilibrados, mesmo em fases de congestionamento nos portos.

Ranatrans - Transitários, S.A.

STAND 23  
ANTÓNIO FIDALGO | COMERCIAL

NELSON SANTOS | COMERCIAL

Edifício Tower Plaza

Rotunda Eng.º Edgar Cardoso, nº 23, 6º E

4400-676 Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

T. +351 223 741 170   F. +351 223 741 179

geral@ranatrans.pt   www.ranatrans.pt
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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

STAND 02  
ROCHA E SILVA | CONSULTOR

Avenida dos Estados Unidos da América, nº 55

1749-061 Lisboa - PORTUGAL

T. +351 210 013 500

comunicacao@ren.pt   www.ren.pt 
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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 900 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.

STAND 24  
FRANCISCO FEBRERO | PRESIDENTE & CEO 

CARLOS ROCHA | CONSULTOR 

JOÃO NAVE | MARKETING MANAGER

Parkurbis 

Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã

6200-865 Covilhã - PORTUGAL

T. +351 218 393 410   F. +351 218 592 456

www.roffconsulting.com/web/portugal/contactos   

www.roffconsulting.com
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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, procurando satisfazer 
os seus clientes.

Dada a sua dinâmica empreendedora, recebeu o estatuto de PME Líder. Têm atualmente 
120 trabalhadores que trabalham afincadamente para o sucesso da empresa.

A SEL tem como principal objetivo a produção de produtos de excelência e a satisfação 
dos seus clientes e trabalhadores.

Salsicharia Estremocense, S.A.

STAND 30  
MÁRIO ARVANA | MARKETEER E RELACÕES PUBLICAS

HUGO CALHORDAS | DIRECTOR GERAL DE EXPORTAÇÃO

Outeiro de S. José

Apartado 161 

7100-135 Estremoz - PORTUGAL

T. +351 268 339 828   F. +351 268 339 829

secretariado@sel.pt   www.sel.pt
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Somos uma empresa especialista nas licenças presentes no mercado há mais de 20 anos: 
trabalhamos com os principais clientes na Europa e, em parceria com os nossos clientes, 
proporcionamos modelos exclusivos com base no nosso portfolio de licenças que conta 
com mais de 80 licenças, tais como a Disney, Sanrio, Marvel, Nickelodeon, Warner Bros, 
Hasbro, Mattel...

Trabalhamos com as seguintes categorias de produto: pronto a vestir, noite, roupa interior, 
acessórios e praia, assim como gifts de licenças, destinados tanto para as crianças e bébés 
como para adolescentes e adultos.

Com um vasto conhecimento do mercado têxtil e uma procura constante de soluções 
inovadoras e alternativas, a Sun City aposta numa diversidade de produtos, materiais 
e Licenças presentes nos seus catálogos sazonais, sempre em linha com as últimas 
tendências de moda!

SUN CITY IBÉRICA, LDA.

STAND 35  
FELISBERTO MARTINHO | GESTOR DA EMPRESA

Rua da Variante, nº 2590

4835-549 Gondar-Guimarães - PORTUGAL

T. +351 253 478 293

geral@suncity.pt   www.suncity.pt
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Com 94 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 1.581 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.

Carlos Alberto Lopes Timóteo
TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MOÇAMBIQUE, LDA.
Av. Julyus Nyerere, 130 R/C
Maputo - Moçambique

TEIXEIRA DUARTE

STAND 18  
CARLOS ALBERTO LOPES TIMÓTEO

REPRESENTANTE DA TEIXEIRA DUARTE, EM MOÇAMBIQUE 

Lagoas Park, Edifício 2

2740-265 Porto Salvo - PORTUGAL

T. +351 217 912 300   F. +351 217 941 120

geral@teixeiraduarte.pt   www.teixeiraduarte.pt
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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 adoptarem novas formas de realizar as cargas, movimentação 
e descargas dos contentores, o que potencia um aumento da n/ 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 2015, pretende consolidar as parcerias que temos 
vindo a desenvolver com os principais transportadores Moçambicanos.

Valart

STAND 03  
VALDEMAR COUTINHO | SÓCIO-GERENTE

IC2, Km 251,7 

3850-501 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL

T. +351 234 541 325   F. +351 234 542 203

info@valart.pt   www.valart.pt



SEDE

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

T. +351 226 055 300   F. +351 226 055 399

aicep@portugalglobal.pt    www.portugalglobal.pt

AICEP EM MOÇAMBIQUE

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

T. +258 21 490 523 / 402   F. +258 21 490 203

aicep.maputo@portugalglobal.pt   Diretor: Fernando Carvalho  

Com o cofi nanciamento


