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Portugal moderno e inovador
Portugal continua a sua dinâmica de desenvolvimento, apostando cada vez mais na 

modernização, assente nas suas capacidades de inovar e surpreender, cujo reconhecimento 

lhe é dado pela aceitação crescente que tem tido nos mercados internacionais, 

nomeadamente extracomunitários, cada vez mais diversificados, bem como por uma 

consolidada sustentabilidade em matéria de tecido económico, ambiente de negócios, 

crescimento nas exportações e investimento estrangeiro.

Neste Portugal que não cessa de se renovar, está em curso uma forte incorporação 

tecnológica em setores como as energias renováveis, a mobilidade elétrica, o automóvel 

e a aeronáutica. Contribuem também para o sucesso e boa imagem do produto português, 

no atual ambiente de concorrência internacional, fatores de diferenciação como 

a criatividade, o design e a afirmação das marcas, bem como a simplificação dos processos 

administrativos que facilitam a vida aos cidadãos e aos investidores.

Portugal também é um país de talentos – no desporto, na arquitetura, nas ciências 

ou na cultura – com um capital humano cada fez mais qualificado. Para quem o visita 

e percorre em passeio ou negócios, revela-se como um espaço seguro, rico em história 

e diversidade cultural, sendo apreciado pelas suas temperaturas amenas e beleza natural.

Os portugueses, como povo convivial, são acolhedores e abertos ao mundo, capazes 

de aceitar novos desafios e empenhar-se no seu sucesso.



4

FACIM 2013

Planta de Distribuição das Empresas



5

FACIM 2013

Planta de Distribuição das Empresas



Planta de Distribuição das Empresas

ORGANIZAÇÃO  

aicep Portugal Global

PATROCINADOR

Visabeira Moçambique

EMPRESAS PRESENTES  

ADRIANO BANDEIRA, LDA.

AFINOMAQ, LDA.

AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Alexandrino Matias & Cª, S.A.

Amorim Revestimentos, S.A.

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

APCER Certificação, S.A.

ARCEN ENGENHARIA, S.A.

Augusto Gonçalves Moreira & Irmão, S.A.

Azeol - Sociedade de Azeites e Óleos da Estremadura, S.A.

Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A.

BRADA - Equipments and Parts, Lda.

Cabelte - Cabos Eléctricos e Telefónicos, S.A.

Carfel - Abílio Carlos Pinto Felgueiras, Lda.

Centralbox, Lda.

Cerealis - Produtos Alimentares, S.A.

COFACO AÇORES INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A.

Concept 3, Lda.

CONSERVAS PORTUGAL NORTE, LDA.

Dape, Lda.

Efacec Sistemas de Gestão

EFAPEL - EMPRESA FABRIL DE PRODUTOS ELEÉCTRICOS, S. A.

ELECTRUMTROFA - ILUMINAÇÃO, LDA.

Enkrott - Gestão e Tratamento de Águas S.A.

F. Resende Rodrigues, Lda.

Ferbar - Fernando Barros Produtos Alimentares, Lda.

FIRMO AVS - Papeis e Papelarias, S.A.

FRIGORIFICOS IMPERIAL, LDA.

FRIOPESCA - Refrigeração de Aveiro, S.A.
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Galucho-Indústrias Metalomecânicas, S.A.

ICEL - INDÚSTRIA DE CUTELARIAS DA ESTREMADURA, S.A.

ILMAR - Fábrica de Máquinas para Artigos de Cimento, Lda.

IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.

Intermaco - Comércio e Representações de Máquinas e Ferramentas, Lda.

LUSITECA - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Matriz Comercio Internacional, Lda. 

Mercafar - Distribuição Farmacêutica, S.A.

Metalcértima - Industria Metalomecânica, S.A.

mistolin, s.a.

MOBILWAVE - Tecnologias de Informação, SA

Monte D’Alva - Alimentação, S.A.

Multisac-Embalagens Flexíveis, Lda.

NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém

Novavet - Produtos Agro-Pecuários, Lda.

NUNEX - WORLDWIDE, S.A.

Opway – Engenharia, Lda.

PRODUTIVA - FABRICA DE REDES,LDA.

Pulverizadores Rocha, S.A.

Raclac, Lda.

REFER Engineering

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

RESUL - Equipamentos de Energia, S.A.

Roca, S.A.

ROFF SDF, Lda.

SALSICHARIA DA GARDUNHA, LDA.

Savana Calçados, S.A.

SEBASTIÃO & MARTINS, S.A. 

Segurvest - Indústria Portuguesa de Vestuário, Lda.

SOLIDAL Condutores Eléctricos, S.A.

Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.

Sovena Portugal Consumer Goods, S.A. 

TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

Thermoquimica - Industria de Detergentes e Lixívias, S.A.

TOMIX-INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

TUPAI, S.A. - Fábrica de acessórios industriais

VALART - Metalúrgica Central do Vouga, Lda.

Virgilio C.Moreira, LDA.

Zoopharma International, Lda.
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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

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  

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:

   • Promover 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;

   • Promover 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 contatos comerciais.

aicep Portugal Global

11FACIM 2013 



Uma rede internacional ao seu serviço
Em mais de 40 países, conte com os nossos escritórios nos quatro cantos do mundo. Como se estivesse lá.                    
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Visabeira Moçambique
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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 20 anos 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 2013 enquanto patrocinadora do Pavilhão 

de Portugal, desenvolvido pela AICEP, sinalizando com a sua presença o posicionamento 

de parceiro estratégico na construção e desenvolvimento de infra-estruturas necessárias 

para a modernização do país.

FACIM 2013 

PEDRO ANDRé
Administrador

Av. Kenneth Kaunda, nº 403

Caixa Postal 1750 Maputo - MOÇAMBIQUE

Tel.: +258 21 480 580

Fax: +258 21 495 026

E-mail: visabeira@visabeira.co.mz

Web: www.visabeira.co.mz

AFONsO LOUREIRO
Administrador
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A Adriano Bandeira, Lda., é uma empresa com mais de 25 anos de experiência  

na comercialização e distribuição de artigos de decoração e utilidade doméstica.

Oferecemos um catálogo com mais de 7.000 artigos em continua renovação, distribuídos 

por 6 categorias distintas: 

   • Decoração; 

   • Mobiliário; 

   • Útil Casa; 

   • Casa de Banho; 

   • Têxteis;

   • Hotelaria.

sTAND 05 | FACIM 2013

ADRIANO BANDEIRA, LDA.

IC2 - Km 85

2475-042 Benedita - PORTUGAL

Tel.: +351 262 925 260

Fax: +351 262 925 261

E-mail: geral@adrianobandeira.pt

Web: www.adrianobandeira.pt
PEDRO BANDEIRA
Gerente de Loja

ADRIANO BANDEIRA
Gerente



AFINOMAQ, LDA.
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A AFINOMAQ é uma empresa portuguesa de referência no mercado português

no desenvolvimento e contrução de máquinas para o enchimento de produtos liquidos 

e pastosos, máquinas de rotular e capsular.

Com uma larga experiência em África na implantação de fábricas completas na área 

alimentar, bebidas e detergentes.

Para além dos projetos chave na mão fornece aos seus clientes serviços de manutenção 

e formação.

FACIM 2013 | sTAND 10

PEDRO ANDRADE
Comercial

Praceta Cidade de Roma, nº 1 - Parque Industrial do Arneiro

2660-456 São Julião do Tojal - PORTUGAL

Tel.: +351 219 737 360

Fax: +351 219 737 369

E-mail: afinomaq@afinomaq.pt

comercial@afinomaq.pt

Web: www.afinomaq.pt

RICARDO COELHO
Comercial

PAULO LINO
Comercial
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A AGM fundada em 1975 desenvolve as suas operações na área da metalomecânica, 

onde possui 2 unidades industriais, localizadas na cidade de Vila Nova de Gaia, 

apresentando-se como líder em Portugal no seu setor de atividade. Dedica-se à conceção 

de soluções de abertura e fecho de vãos em obras, produzindo e comercializando 

portas de garagem, seccionadas, seccionadas de correr lateral, basculantes, fole, de 

enrolar bem como grades de segurança, portões de rua, automatismos, portas 

corta-fogo, portas de segurança, portas multiusos, portas de hotel, portas de 

entrada de alumínio, chapa de cobertura e revestimento e resguardos de banho.

A nossa politica de qualidade visa a satisfação total dos nossos clientes e a otimização 

continua do nosso processo produtivo.

sTAND 29 | FACIM 2013

AGM, s.A. - Fabrica de Portas
Augusto Gonçalves Moreira & Irmão, S.A.

Rua do Alquebre, nº 317 

4410-091 Serzedo, Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

Tel.: +351 227 536 030

Fax: +351 227 536 031

E-mail: geral@agm.pt

Web: www.agm.pt 
PEDRO CORTE-REAL
Diretor Comercial do Mercado Externo



AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal 
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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 40 anos.

Enquanto Associação dinâmica, assente na sociedade, articula a sua atividade com um vasto 

conjunto de entidades estabelecendo protocolos de cooperação com outras organizações 

e/ou empresas de todos os setores de atividade, sendo de destacar: o MAMAOT através 

do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas – IFAP.

A nível europeu a AJAP marca a sua presença, desde 1983, no CEJA (Conselho Europeu 

de Jovens Agricultores), que representa mais de um milhão de Jovens Agricultores.

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 pelas relações internacionais.

FACIM 2013 | sTAND 03

RICARDO BRITO PAEs
Presidente  

Rua D. Pedro V, nº 108, 2º

1269-128 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 244 970

Fax: +351 213 431 490

E-mail: ajap@ajap.pt 

Web: www.ajap.pt
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A AMC - Alexandrino Matias & Cª, S.A., iniciou a sua atividade dedicando-se  

ao fornecimento de acessórios de desgaste para britadeiras, moinhos cónicos, de impacto 

e de acessórios para reparação de equipamento de britagem, transporte e crivagem, 

sendo a nível nacional um dos principais fornecedores.

É uma empresa com uma larga experiência no estudo, projeto, fabrico e montagem 

de diversos tipos de instalações de britagem para rochas de altas e de baixas durezas, 

de instalações de lavagem de areias, clarificação de águas e prensagem de lamas.

 

A AMC não possuía experiência internacional até ao ano de 2004.

Desde então o mercado externo tornou-se de extrema importância para a AMC, querendo 

com a sua presença na FACIM, pela 2ª vez, consolidar a sua presença no mercado 

externo e conquistar o mercado moçambicano.

A AMC orienta-se no sentido de constituir uma empresa de referência no seu setor 

de atividade, competitiva, apresentando no mercado tanto nacional como internacional, 

produtos com elevados níveis de Qualidade sendo por isso uma empresa certifica-

da segundo o referencial NP EN ISO 9001:2008.

sTAND 48 | FACIM 2013

Alexandrino Matias & Cª, S.A.

Travessa de Eirastos, nº 160, Lomba 

4600-661 Amarante - PORTUGAL

Tel.: +351 255 437 410

Fax: +351 255 437 402

E-mail: geral@amc-lda.com

Web: www.amc-lda.com
JOsé TEIxEIRA
Comercial

ALExANDRA MATIAs
Administradora



ANEME
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS METALÚRGICAS 

E ELECTROMECÂNICAS

25

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.

FACIM 2013 | sTAND 16

JOÃO REIs
Vice Presidente Executivo

Polo Tecnológico de Lisboa - Rua Francisco Cortês Pinto, nº 2, (Lote 13B) 

1600-602 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 112 740

Fax: +351 217 150 403

E-mail: aneme@aneme.pt

Web: www.aneme.pt 



26

A APCER é um organismo de Certificação (OC).

A atividade da APCER consiste na Verificação de Conformidade com base em Normas 

Internacionais e Normas Específicas. A APCER atua ainda na área da Formação  

e na realização de Auditorias de 2ª parte e Inspeções.

Em Moçambique a APCER ocupa a liderança do mercado de certificação, posição 

que também detém em Portugal desdo o início da sua atividade em 1996.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO:
   •  AIMO - Associação Industrial de Moçambique 

Avenida 24 de Julho, nº 700, Maputo - MOÇAMBIQUE 

Eng.º Carlos Simbine

sTAND 64 | FACIM 2013

APCER Certificação, S.A.

Edifício de Serviços Exponor, 2º - Av. Dr. António Macedo 

4450-617 Leça da Palmeira PORTUGAL

Tel.: +351 229 993 600

Fax: +351 229 993 601

E-mail: info@apcer.pt

Web: www.apcer.pt 
ELIAs COME
Diretor AIMO

TIAGO MIMOsO
Coordenador de Mercado Internacional



ARCEN ENGENHARIA, S.A.
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A ARCEN ENGENHARIA, S.A., fundada há 22 anos, em Canelas, Vila Nova de Gaia, conta 

atualmente com máquinas em mais de 45 países.

As principais áreas de atuação, passam pelo projeto, fabrico, montagem e após venda 

de máquinas para betão pronto, pré-fabricação, asfalto, pedreiras na área da construção 

e pórticos para portos marítimos. A ARCEN dispõe ainda de uma equipa especializada 

na área de assistência após venda da sua gama de produtos em Portugal e no estrangeiro.

A área de projetos na ARCEN, ocupa também um lugar de destaque, já que cada produto 

é concebido à medida do cliente de modo a garantir todas as suas necessidades.

A ARCEN que sempre cresceu de um modo sustentável, após ter criado filiais no Brasil, 

Polónia, Espanha e França, adquiriu em 2009, 52% do capital da empresa EUROCRANE, 

com sede no Carregado, de modo a permitir a afirmação num novo mercado, desta vez 

de pórticos marítimos. 

Em Moçambique conta já com mais de 20 centrais de betão, sendo já uma referência 

neste mercado.

FACIM 2013 | sTAND 06

ANTONIO AZEVEDO 
Diretor Comercial

Rua de S. Caetano, nº 125 - Zona Industrial S. Caetano

4410-494 Canelas, Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

Tel.: +351 227 637 130

Fax: +351 227 637 159

E-mail: arcen@arcen.pt

Web: www.arcen.pt



Azeite Oliveira da serra e Óleo Fula
Sovena Portugal Consumer Goods, S.A.

28 sTAND 57 | FACIM 2013

A Sovena, com uma faturação de €1.000M em 2012, é hoje líder ibérico na produção 

e exportação de óleos alimentares e o segundo operador mundial de azeites com presença 

física em Portugal, Espanha, Tunísia, Marrocos, USA, Brasil e Chile.

A presença em Angola tem, nos últimos anos, sido por via da exportação de óleos e azeites 

embalados quer produzindo as marcas dos clientes quer através da exportação das suas 

marcas.

Em termos de Azeite, a Sovena detém o maior e mais moderno lagar do mundo, em Ferreira 

do Alentejo, junto aos olivais produtores das azeitonas que labora, esta localização 

geográfica permite um maior controlo da qualidade das azeitonas e maior frescura 

na produção do azeite. Hoje a Sovena em Portugal com a marca OLIVEIRA DA SERRA 

que também está presente em Moçambique.

Nos óleos a Sovena é líder IBERICA, em Espanha com produção de marcas de clientes 

e em Portugal líder com a marca FULA que ao longo de muitos anos tem sido o óleo 

preferido dos cozinheiros e cozinheiras portuguesas.

JORGE DE MELLO
Administrador

Rua Dr. António Loureiro Borges, nº 2 - Edifício Arquiparque 2

1495-131 Algés - PORTUGAL

Tel.: +351 214 129 300

Fax: +351 214129 347

E-mail: jose.ramalho@sovena.pt

Web: www.sovena.pt
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A Azeol S.A., é uma empresa portuguesa que se dedica á comercialização de Azeites, 

Óleos Vegetais, Azeitonas e Vinagre. 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 28 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 e Vinagre.

Marcas: Camponês (Azeite, Azeitonas e Vinagre); Nektar (Azeite); Boa Mesa (Óleos 

e Tempero) 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, onde encontrará uma equipa sempre disponível 

a ajudar e com soluções à sua medida.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
AS. Moçambique, Lda.
Av. Romão Fernandes Farinha, nº 390, Maputo - MOÇAMBIQUE
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Azeol, s.A. 
Azeol Sociedade de Azeites e Óleos da Estremadura, S.A.

Rua Cândido dos Reis, nº 28 

2560-312 Torres Vedras - PORTUGAL

Tel.: +351 261 335 450

Fax: +351 261 335 459

E-mail: geral@azeol.pt

Web: www.azeol.pt 
AVELINO sANTOs 
Diretor Comercial



S. Martinho do Bispo

3045-016 Coimbra - PORTUGAL

Tel.: +351 239 800 300

Fax: +351 239 800 333

E-mail: bluepharma@bluepharma.pt

Web: www.bluepharma.pt
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Bluepharma
Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A.

Ao contribuir para a melhoria das condições de vida e do acesso à saúde das populações, 

a Bluepharma Moçambique posiciona-se no mercado como uma marca que merece 

a confiança de todos os agentes do setor, utentes e profissionais de saúde.

A sua unidade industrial europeia produz medicamentos desenvolvidos no seu laboratório 

de Investigação e Desenvolvimento, de reconhecido mérito internacional. Detém certificação 

em Qualidade, Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança, tendo sido aprovada 

pela autoridade americana FDA para a exportação de formas farmacêuticas sólidas.

A qualidade certificada dos seus produtos está patente no seu portfólio de mais de 25 

medicamentos. Estimulados pela competitividade e inovação, os medicamentos genéricos 

da Bluepharma Moçambique oferecem soluções terapêuticas acessíveis, de qualidade, 

segurança e eficácia reconhecida. 

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
Bluepharma Moçambique
Av. Romão Fernandes Farinha, nº 75, r/c, Maputo - MOÇAMBIQUE

Liliana Mendonça

Tel.: +258 82 072 1755

Fax: +258 21 316 413

E-mail: bluepharma@bliepharma.co.mz

Web: www.bluepharma.co.mz
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LILIANA PROENÇA
Delegada Comercial



BRADA
BRADA - Equipments and Parts, Lda.

O projeto BRADA – Equipments and Parts, Lda., ambiciona posicionar-se como uma solução 

com cobertura nacional em Moçambique para o atempado e adequado fornecimento 

de peças multimarca para camiões e máquinas de terraplanagens, equipamentos, assistência 

técnica, serviços especializados, que em alguns casos inclui ações de formação a recursos 

humanos locais.

As soluções da BRADA destinam-se a empresas com frotas de camiões e máquinas 

que atuam, designadamente, nos seguintes setores: transportes pesados; construção 

civil e obras públicas; extração minérios; indústria e logística.

Neste sentido, a BRADA está a exportar para Moçambique todos os principais artigos 

e conhecimentos técnicos de necessidade prioritária, atual e futura, à satisfação dos parques 

de máquinas e camiões em todo o território nacional. Para além de uma oferta profissional, 

qualificada e competitiva pretende-se eliminar a incapacidade de resposta atual, formar 

competências locais e eliminar os nefastos prazos e dependências aos processos 

de importação reativos e não pro-ativos como os da BRADA. 

Rua D. Luís I, nº 19, 5º

1200-149 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 212 110 410

Fax: +351 212 110 419

E-mail: info@brada.pt

Web: www.brada.pt
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CARLOs CAsEIRO

sALVADOR POssER DE ANDRADE



Destacadamente líder nacional e um dos mais importantes ao 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 telecomunicações de fibra ótica e de cobre, fios automóveis, cabos de alimentação  

e produção de fibra ótica.

Com cerca de 700 colaboradores, contando com 3 pólos industriais no espaço ibérico 

e várias subsidiárias na Europa e em África de forma a potencializar a sua internacionalização, 

o Grupo Cabelte continua o seu esforço sustentado de investimento, melhoria  

de 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
Av. de Angola, 2850, Maputo - MOÇAMBIQUE

CABELTE
Cabelte - Cabos Eléctricos e Telefónicos, S.A.

RUI BATIsTA
Business Development Manager

Rua Espírito Santo

4410-420 Arcozelo, Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

Tel.: +351 227 537 500

Fax: +351 227 537 513

E-mail: rui.batista@cabelte.pt

Web: www.cabelte.pt
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Desde 1965, a CARFEL projeta e executa equipamentos para o fabrico de betão e artefactos 

de betão.

 

Devido a experiência ganha ao longo dos anos, a nossa empresa desenvolveu uma vasta 

gama de máquinas com alto rendimento, e elevada qualidade, que respondem aos requisitos 

dos clientes mais exigentes.

 

A CARFEL tem implementado um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente 

e Segurança de acordo com as Normas NP EN ISO 9001, e NP EN ISO 14001, com vista 

a assegurar o fornecimento de produtos e serviços de qualidade, de um modo 

ambientalmente sustentável e num ambiente de trabalho seguro e saudável.

 

Com principal objetivo, a satisfação do cliente e a garantia de fabricar um produto de alta 

qualidade final, as máquinas CARFEL são desenhadas e projetadas em sistemas modernos 

e atuais 3D-CAD. Aplicamos os melhores materiais/componentes para cada aplicação, 

executamos verificações aleatórias constantemente.

 

Com um gabinete de estudos e projetos qualificado, juntamente aos melhores comerciais, 

disponibilizamos uma equipa de profissionais aptos a oferecer acompanhamento desde 

a primeira fase de projeção do equipamento até a implementação dos equipamentos, 

pelas nossas equipas especializadas.

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

E-mail: geral@carfel.pt

Web: www.carfel.pt
JOAqUIM FELGUEIRAs
Sócio-Gerente
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Centralbox, Lda.

Produtora/distribuidora de Calçado de Alta qualidade Made in Portugal.

Produtora/distribuidora EXCLUSIVA PARA MOÇAMBIQUE de Calçado 

Clubes de Futebol: SL BENFICA, FC PORTO e SPORTING CP.

Produtora/distribuidora EXCLUSIVA PARA MOÇAMBIQUE de Calçado 

Marcas: PANDA e WINX Club.

Distribuidora EXCLUSIVA PARA MOÇAMBIQUE de Calçado 

Marcas: Spiderman, Cars, Hello Kitty, Angry Birds, Minnie, Superman, Phineas e Ferb.

LINO sILVA 
Diretor

Zona Industrial, Lote 94

2040-357 Rio Maior - PORTUGAL

Tel.: +351 243 994 474

Fax: +351 243 994 479

E-mail: correio@centralbox.pt

Web: www.centralbox.pt
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Rua Manuel Gonçalves Lage, nº 988 

4425-122 Águas Santas - PORTUGAL

Tel.: +351 229 014 505

Fax: +351 220 103 148

E-mail: graca.amorim@cerealis.pt

Web: www.milaneza.pt 

A Cerealis é atualmente o maior grupo transformador de cereais a atuar no setor 

agroalimentar em Portugal e engloba a Cerealis Produtos Alimentares, a Cerealis 

Moagens e a Cerealis Internacional.

A Cerealis Produtos Alimentares reúne a atividade dos produtos de grande consumo 

da Cerealis, nomeadamente massas alimentícias, cereais de pequeno-almoço, bolachas, 

farinhas para uso culinário e produtos refrigerados e congelados (massas, refeições 

preparadas, pizzas e quiches), que são comercializados sob as marcas Milaneza, Nacional, 

Familiar e Napolitana.

A Cerealis Moagens concentra a atividade de farinhas industriais do grupo, através 

da comercialização de farinhas industriais de trigo e centeio, com as marcas Harmonia, 

Nacional e Concórdia.

Marcando presença nos 5 continentes, a Cerealis Internacional assegura a compra 

de cereais utilizados nas unidades de fabrico do grupo, e a exportação dos produtos 

e marcas do grupo.

Cerealis 
Cerealis - Produtos Alimentares, S.A.

GRAÇA AMORIM
Administradora

35FACIM 2013 | sTAND 57



COFACO AÇOREs
COFACO AÇORES INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A. 

Na década de 60, o maior grupo de conservas de peixe português foi registado com o nome 

de Cofaco.

Devido à escassez de peixe nos mares algarvios, a atividade conserveira do grupo foi 

deslocalizado para o arquipélago dos Açores.

Atualmente, por ano, entre os pólos industriais da Cofaco situados nas ilhas de São Miguel 

e do Pico, mais de 600 pessoas laboram cerca de 15 mil toneladas de atum.

A empresa detém hoje uma posição de liderança no mercado nacional das conservas 

de atum, sardinhas, cavala e especialidades com uma quota de mercado superior a 50% 

com marcas tão reconhecidas como: Bom Petisco, Bom Amigo, Líder, Tenório, Pitéu e Catita.

A prioridade da empresa na oferta de produtos de máxima qualidade é também 

reconhecida internacionalmente, mais de 40% das vendas destinam-se à exportação, 

numa presença global em mais de 30 países por todo o mundo. O portfólio da Cofaco 

Açores completa-se com as histórias e conceituadas marcas Bom Amigo, Santamaria, 

Bon Appétit.

CARLOs MANUEL COsTA
Consultor Export

Rua da Lapinha, Rabo de Peixe

9600-115 Ribeira Grande, Açores - PORTUGAL

Tel.: +351 217 997 200

Fax: +351 217 986 201

E-mail: grcofaco@cofaco.pt

Web: www.cofaco.pt 

LUIs CUMBRERA TAVAREs
Administrador
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Fundada em 1912, a CONSERVAS PORTUGAL NORTE, LDA., é uma empresa familiar, 

com larga tradição no setor da produção e comercialização de conservas de pescado, 

nomeadamente Sardinhas, Atum e Cavalas, entre outros, nos mais diferentes molhos  

e apresentações.

A sua unidade fabril está localizada em Matosinhos – Portugal, bem próximo do porto 

de pesca, o que lhe garante um fornecimento diário de peixe fresco.

A marca “PORTHOS” é sinónimo de “conservas portuguesas de excelência” e a sua forte  

e duradoura presença nos mercados onde está presente, já transformou o seu consumo 

numa tradição transmitida entre gerações.

A marca “INÊS”, mais direcionada para os mercados lusófonos, com forte presença 

em África, destaca-se por ser a verdadeira alternativa que permite ter um produto de boa 

qualidade, a preços bastante acessíveis.

A marca “CONSERVEIRA”, sendo uma linha de produtos destinados a hotelaria (catering), 

traz como principais produtos os filetes de atum fabricados à mão e de uma qualidade 

indiscutível.

Sempre preocupada com as necessidades dos seus clientes, o principal objetivo 

da CONSERVAS PORTUGAL NORTE é oferecer um produto saudável (totalmente natural, 

sem quaisquer conservantes e muito rico em Omega 3), de excelente qualidade e a preços 

competitivos.

CONSERVAS PORTUGAL NORTE, LDA.

Rua Sousa Aroso, 580/620 

4450-287 Matosinhos - PORTUGAL

Tel.: +351 229 380 019

Fax: +351 229 371 444

E-mail: conservas@portugalnorte.com

Web: www.portugalnorte.com
ELVECIO sOUZA
Diretor Produção

CLAUDIO RIBEIRO
Diretor Comercial
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DA GARDUNHA
SALSICHARIA DA GARDUNHA, LDA. 

A Salsicharia da Gardunha situa-se no centro do sabor da cidade do Fundão, na Serra 

da Gardunha, onde se produzem os melhores Enchidos e Presuntos da Beira Baixa.

Devido à sua localização privilegiada por um clima propício à cura dos seus produtos 

que se distinguem pela sua variedade, seletividade e riqueza de sabores, vincou a sua 

posição no mercado através de um caminho carregado de tradição, sabedoria e qualidade.

Do seu início de empresa familiar há mais de duas décadas, tem vindo a apostar na inovação 

e modernização das suas instalações e equipamentos, respeitando o meio ambiental 

e mantendo um rigoroso controlo de qualidade (HACCP) dos seus produtos, tendo em conta 

a área geográfica onde está inserida.

Da maravilhosa vista para a Serra da Estrela e Serra da Gardunha, recebemos a inspiração 

para desenvolver uma vasta gama de Charcutaria (Enchidos e Presuntos) de alta qualidade 

que se distinguem pelo seu sabor característico e regional.

Definimos como objetivo estratégico a divulgação da riqueza dos nossos produtos, 

iniciando assim um ambicioso plano de Internacionalização.

Com o objetivo de ir ao encontro das necessidades dos nossos clientes Internacionais, 

desenvolvemos uma nova gama de produtos de alta qualidade à base de carnes de aves, 

com destaque especial:

 

Produtos com Certificação HALLAL: Chouriços de Perú; Paios de Perú; Presuntos de Perú. 

Salsicharia da Gardunha, o novo espírito de uma velha tradição.

CARLOs PIREs
Diretor Comercial

Zona Industrial, Lotes 106/108

6230-483 Fundão - PORTUGAL

Tel.: +351 275 750 680

Fax: +351 275 750 689

E-mail: geral@salsichariadagardunha.com

Web: www.salsichariadagardunha.com
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A DAPE NEW ENERGY é uma empresa de produtos e serviços na área das Energias 

Renováveis. 

Somos Líderes PME e Empresa Certificada de Serviços Energéticos (ESE) em Portugal, 

reconhecimento que se deve, sobretudo, à diversificação e personalização de soluções, 

a uma estrutura leve e eficaz, à relação de proximidade com os nossos clientes e à I&D 

de novos produtos.  

A DAPE é uma empresa em constante crescimento, desde 2000, fruto de uma visão 

num futuro de energias renováveis. Desta forma, conjugamos esforços para desenvolver 

produtos que aliam uma qualidade certificada, com assistência de proximidade, aos preços 

mais competitivos do mercado. Fabricamos as melhores soluções em SISTEMAS DE BOMBAS 

SOLARES, BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SISTEMAS AUTÓNOMOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 

e ILUMINAÇÃO SOLAR. 

Da perceção de que mercados externos carecem de alternativas viáveis ao consumo 

de combustíveis fósseis, poluentes e caros, imperou o Projeto de Internacionalização, 

de onde se tem obtido excelentes resultados, espelhados principalmente pelo feedback 

dos nossos clientes no continente africano.

A DAPE orgulha-se de fazer parte da revolução mundial da energia - a NOVA ENERGIA.

DAPE NEW ENERGY
Dape, Lda.

Estrada Nacional 101, nº 466, Nogueira 

4715-214 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 286 351

Fax: +351 253 286 351

E-mail: ceusilva@dape.pt

Web: www.dape.pt 
PEDRO CUNHA
Gerente
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Efacec
Efacec Sistemas de Gestão

Constituída em 1948, a Efacec, maior Grupo Elétrico de capitais portugueses, tem mais 

de 4.500 colaboradores e um volume de negócios que ultrapassou os 1.000 milhões 

de euros, estando presente em mais de 65 países.

O portefólio de atividades da Efacec oferece soluções nas áreas da Energia (Transformadores, 

Aparelhagem de Média e Alta Tensão e Servicing de Energia), Engenharia e Serviços 

(Engenharia, Automação, Manutenção, Ambiente e Renováveis) e dos Transportes 

e Logística, sustentando uma abordagem cada vez mais sistemista/integradora, satisfazendo 

as necessidades atuais do mercado e rentabilizando as várias valências do Grupo.

A aposta da Efacec no mercado internacional, bem como um forte investimento na inovação 

e no desenvolvimento de novas tecnologias, em articulação com as tecnologias de base, 

fazem com que a Efacec tenha sabido penetrar favoravelmente no mercado, posicionando-a 

na linha da frente da indústria portuguesa e nos mercados internacionais.

Estes factores são base para o crescimento e desenvolvimento sustentados do Grupo Efacec.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
Efacec Moçambique, Lda.
Av. de Moçambique, 2298 (km 2,5), Bairro do Jardim, Maputo - MOÇAMBIQUE

Tel: +258-21 475394/477330/1/2/3 | +258-84 3080560

Fax: +258-21 475 369

E-mail: geral.mz@efacec.com

MANUEL ROCHA
Diretor - Efacec Moçambique

Apartado 1018, Arroteia, Leça do Balio 

4466-952 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL

Tel.: +351 229 562 300

Fax: +351 229 518 933

E-mail: comunicacao@efacec.com

Web: www.efacec.com
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MADE IN PORTUGAL

Presente no mercado elétrico há mais de 30 anos, a EFAPEL é uma empresa portuguesa 

que desenvolve e fabrica produtos de qualidade para instalações elétricas de baixa tensão.

Com 300 colaboradores, repartidos por 4 modernas fábricas, a EFAPEL produz aparelhagem 

elétrica, calhas técnicas e aparelhagem modular para quadros elétricos.

O nosso objetivo é oferecer aos nossos Clientes uma gama completa de produtos 

que lhes permita projetar e executar uma instalação elétrica completa, tendo como 

premissas fundamentais: uma boa relação Qualidade/Preço, a Facilidade e Rapidez 

de Instalação e a Segurança e Comodidade para o utilizador final.

EFAPEL, s.A.
EFAPEL - EMPRESA FABRIL DE PRODUTOS ELÉCTRICOS, S.A.

Serpins, Apartado 3

3200-959 Serpins - PORTUGAL

Tel.: +351 239 970 135

Fax: +351 239 970 139

E-mail: export@efapel.pt

Web: www.efapel.pt
RICARDO LOPEs
Area Manager
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ELECTRUMTROFA - ILUMINAÇÃO, LDA.

A ElectrumTrofa é uma empresa de iluminação cuja principal atividade é a comercialização 

de produtos de iluminação ELECTRUM. Os segmentos de mercado são essencialmente 

a área de retalho, trabalhando com várias cadeias de lojas distribuídas por vários países 

a nível mundial e a área doméstica apresentando soluções de iluminação tendo em conta 

a diversidade que apresenta, bem como a eficiência energética e os custos de investimento.

CARLOs MARTINs
Sócio Gerente

Rua do Progresso, nº 253, S. Tiago do Bougado 

4785-647 Trofa - PORTUGAL

Tel.: +351 252 480 630

Fax: +351 252 360 369

E-mail: geral@electrumtrofa.com

Web: www.electrumtrofa.com
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Quinta do Lavi, Bloco B, 1º, Escritório 15, Armazém 7 

Zona Industrial da Abrunheira 

2710-089 Sintra - PORTUGAL

Tel.: +351 219 156 380

Fax: +351 219 156 420

E-mail: comercial@enkrott.pt

Web: www.enkrott.pt
JORGE TABOADA
Consultor Técnico

A Enkrott é uma empresa especialista na área do tratamento de águas presente no mercado 

português há mais de 46 anos e no mercado angolano há mais de 20 anos, em todos 

os segmentos do tratamento de água (abastecimento público, saúde, indústria, piscinas, 

hotelaria e edifícios).

Somos reconhecidos como uma das empresas portuguesas de grande referência na área 

do tratamento de águas, pelo carácter inovador dos nossos projetos que integram 

a mais vasta gama de tecnologias de tratamento de água (osmose inversa, filtração 

multimédia, ultrafiltração, ozonização, ultravioletas) o que nos permite disponibilizar 

a solução técnica mais adequada a cada caso.

A Enkrott participa em todo o processo de dimensionamento, fornecimento, instalação  

e arranque das suas instalações de tratamento de água garantindo assim aos seus clientes 

uma solução global para as suas necessidades específicas. 

ENKROTT - TRATAMENTO DE ÁGUAs
Enkrott - Gestão e Tratamento de Águas, S.A.
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Escolha Qualidade Gourmet foi criada em 2009 com o intuito de proporcionar  

ao consumidor acesso a produtos de qualidade a um preço justo.

Escolha Qualidade Gourmet  presente nos mercados europeus e africanos, é uma realidade 

em todo o comércio organizado. Seleciona entre os principais fabricantes os Seus parceiros, 

garantindo a qualidade através do desenvolvimento com produtores detentores 

de certificação reconhecida internacionalmente.

Escolha Qualidade Gourmet é formada por uma equipa com forte know-how da indústria 

alimentar que há mais de 20 anos desenvolve um trabalho de rigor com parcerias 

de sucesso, garantindo desta forma a satisfação e espetativa dos nossos consumidores.  
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Escolha qualidade Gourmet
Matriz Comércio Internacional, Lda.

Av. D. João II, Lote 1.13.03F 

Escritório 7, Parque das Nações 

1990-079 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 218 937 000

Fax: +351 218 937 009

E-mail: elisabete.dias@matrizcomerciointernacional.pt
NUNO TAVAREs
Diretor Geral



FERBAR
Ferbar Fernando Barros Produtos Alimentares, Lda. 

A Ferbar é uma empresa de capital português que existe desde 1971 e comercializa produtos 

alimentares. Para além do mercado português, onde é lider 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 ter controlo sobre a qualidade, a Ferbar criou 

uma empresa de transformação e adquiriu uma unidade agroindustrial 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, Lda.
Av. Angola nº 2732, CP 4725 Maputo - MOÇAMBIQUE

Sr. Adolfo Correia
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FONsECA FéLIx
Diretor de Exportação

Zona Industrial da Maia, nº 1, Setor 8

4471-909 Maia - PORTUGAL

Tel.: +351 229 438 100

Fax: +351 229 484 839

E-mail: ffelix@ferbar.com

Web: www.ferbar.com 
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A FIRMO é uma empresa portuguesa com mais de 60 anos de experiência, líder de mercado 

no segmento de grossistas de artigos escolares e de papelaria, com produção própria 

de todo o tipo de artigos transformados de papel, tais como: cadernos, blocos, pastas 

de arquivo, envelopes e sacos.

A FIRMO comercializa todo o tipo de material de escritório e de papelaria com mais 

de 7.000 referências em stock, sendo distribuidor exclusivo de algumas das principais 

marcas europeias ao mesmo tempo que fornece artigos das marcas “TimeOffice” e 

“TimeStudent” com uma excelente relação qualidade/preço.

As nossas linhas escolares sempre atuais e compostas por artigos de marroquinaria 

(mochilas) e de papel é um dos principais argumentos de venda que colocamos à disposição 

dos nossos clientes.

A nossa capacidade de resposta em tempo útil, a gama alargada de artigos e a nossa 

equipa profissional e experiente (que sempre apresenta as melhores alternativas para cada 

cliente) são as principais vantagens com que os nossos parceiros podem sempre contar.
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FIRMO
FIRMO AVS - Papeis e Papelarias, S.A.

Rua Srª. do Monte, nº 551

4415-350 Pedroso - PORTUGAL

Tel.: +351 228 340 900

Fax: +351 228 340 908

E-mail: paula.fonseca@firmo.pt

Web: www.firmo.pt
PAULA FONsECA
Gestora Exportação

MANUEL GOMEs
Administrador

46



FRIGORIFICOS IMPERIAL, LDA.

Somos uma empresa fundada 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.

FACIM 2013 | sTAND 09

PEDRO GAIO FONsECA
Assistente de Exportação

Quinta do Lamas e do Pocinho, Lotes 4 e 6 

Estrada da Paiã

1675-076 Pontinha - PORTUGAL

Tel.: +351 214 789 610

Fax: +351 214 789 619

E-mail: geral@fimperial.pt
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A Galucho é o maior fabricante português de Alfaias Agrícolas, Equipamento de Carga, 

Transporte de Mercadorias e Material Diverso e desde 1920 que nos dedicamos à fabricação 

dos produtos mais adequados para os nossos clientes.

Conhecidos no mercado pela superior qualidade e durabilidade dos produtos  

que fabricamos, exportamos atualmente para 25 países nos quais e em parceria 

com os nossos clientes procuramos desenvolver a nossa gama de produtos para um ótimo 

desempenho em trabalho, na busca incessante da total satisfação dos nossos clientes. 

Máquina agrícolas:

Charruas de Discos e de Aivecas de Reversão Mecânica e Hidráulica; Grades de Discos 

Montadas e Rebocadas; Rolos Compactadores; Fresas Ligeiras e Reforçadas; Escarificadores; 

Chíseis; Subsoladores; Corta-matos; Destroçadores; Brocadoras Axiais e Descentradas; 

Pás Niveladoras; Caixas de Carga; Reboques Agrícolas de Basculamento Trilateral 

e à Retaguarda de Roda Simples e Dupla; Reboques Cisterna para o Transporte de Água, 

Combustíveis e Estrumes Líquidos; Carregadores Frontais.

Equipamento de Carga, Transporte de Mercadorias e Materiais Diversos:

Caixas Basculantes; Semirreboques Basculantes de 2 e 3 Eixos; Semirreboques Rebaixados 

de 3 e 4-Eixos; Semirreboques Plataforma para Carga Geral de 3-Eixos e Semirreboques 

Porta-Contentores Extensíveis de 3-Eixos.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
Entreposto Comercial de Moçambique, S.A.R.L.
Avenida do Trabalho 2106, Maputo - MOÇAMBIQUE 
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GALUCHO
Galucho-Indústrias Metalomecânicas, S.A. 

Avenida Central, nº 4 

2705-737 S. João das Lampas - PORTUGAL

Tel.: +351 219 608 500

Fax: +351 219 608 599

E-mail: export@galucho.pt

Web: www.galucho.pt
JOAqUIM COsTA
Diretor Comercial
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Grupo FRIP
FRIOPESCA - Refrigeração de Aveiro, S.A.

A Friopesca, criada em 1968, com sede em Ílhavo, é hoje, um complexo Agroindustrial 

fazendo parte de um grupo de empresas verticalizadas que opera na captura de pescado, 

produção, transformação e comercialização de produtos ultracongelados. A empresa 

dedica-se à transformação e comercialização de produtos hortícolas, do pescado 

e pré-cozinhados com base no pescado. Possui duas unidades de transformação, instaladas 

numa área superior a 20.000 m2 e com uma capacidade de armazenagem frigorífica 

de 21.000 m3 e 20 Ton/h de capacidade de congelação.
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CARLOs AFONsO LEITÃO
Administrador

Av. Pedro Álvares Cabral

3830-552 Gafanha da Nazaré - PORTUGAL

Tel.: +351 234 364 345

Fax: +351 234 364 450

E-mail: paula@frip.pt

Web: www.frip.pt
DIOGO sALGADO
Diretor Comércio Internacional

JORGE RATO
Administrador
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O Grupo Montalva, presente no setor de atividade pecuária acerca de 40 anos, dedica-se 

à produção e comercialização de carnes e produtos à base de carne, atuando em Portugal 

e no mercado internacional com um conjunto de marcas reputadas e de grande prestígio.

O Grupo, através do controlo integrado da cadeia, cria os seus animais em explorações 

que seguem os rigorosos critérios em vigor na União Europeia, os quais alimenta, seleciona, 

abate e transforma, conjugando as mais avançadas tecnologias de análise e controlo 

de qualidade.

O Grupo através da marca Montalva apresenta uma gama diversificada e de elevada 

qualidade de Carne 100% portuguesa – Fresca, Congelada e Ultracongelada.

A charcutaria representa uma área muito importante para o Grupo que procura 

responder às necessidades do mercado e superar as suas expetativas através da oferta 

de produtos únicos, diferenciadores e de elevada qualidade.

Os produtos Damatta são o resultado de uma criteriosa seleção de matéria-prima 

e de um rigoroso controlo de qualidade durante o processo. Apresentam um carácter 

único e maduro, revelando-se excelentes para enriquecer e enaltecer a gastronomia 

portuguesa.

A gama Izidoro revela uma oferta completa na área da mercearia e charcutaria, através 

da versatilidade de formatos apresentados. Izidoro oferece uma gama de produtos 

inovadores e alternativos, através dos produtos Mais Vida.
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Grupo Montalva
Monte D`Alva - Alimentação, S.A.

Avenida Olivença, s/n

2870-108 Montijo - PORTUGAL

Tel.: +351 212 309 200

Fax: +351 212 309 290

E-mail: info@grupomontalva.pt

Web: www.grupomontalva.pt
RUI MATEUs
Export Area Manager
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grupo Portucel soporcel
Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.

O grupo PortucelSoporcel é líder europeu na produção de papéis finos de impressão 

e escrita não revestidos (UWF), 6º a nível mundial e maior produtor europeu de pasta 

branqueada de eucalipto.

 

O Grupo encontra-se entre os três maiores exportadores em Portugal, sendo possivelmente 

aquele que gera o maior Valor Acrescentado Nacional. Com um volume de negócios 

anual de 1,5 mil milhões de euros, representa aproximadamente 1% do PIB nacional 

e cerca de 3% das exportações nacionais de bens.

 

É um grupo florestal verticalmente integrado, que gere em Portugal cerca de 120 mil 

hectares de floresta certificada pelos sistemas FSC® (licença FSC C010852) e PEFC 

(PEFC/13-23-001). Dispõe de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas 

de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta, de 2,5 TWh/ano de energia elétrica 

e dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual de produção 

de cerca de 12 milhões de plantas certificadas. 

O Grupo tem seguido, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas próprias, 

que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos transformados, detendo 

a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de escritório. As vendas 

do Grupo têm como destino 113 países nos cinco continentes. 

FACIM 2013 | sTAND 30

Lavos 

3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL

Tel.: +351 233 900 100

Fax: +351 233 941 650

E-mail: mjlourenco@portucelsoporcel.com

elia.varela@portucelsoporcel.com

Web: www.portucelsoporcel.com
JOÃO FELGUEIRAs E sOUsA
General Manager para Portugal e África
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O Grupo REFER, do qual faz parte a REFER Engineering 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 3.000 colaboradores, com profissionais 

qualificados nas diferentes especialidades da engenharia ferroviária, telecomunicações, 

consultoria e detentor de uma larga experiência – comprovada e reconhecida – em todos 

os domínios ferroviários, em todas as fases dos processos e níveis de intervenção: 

estratégico, de gestão e operacional.

Dispõe de recursos, competências e experiência para cooperar e prestar assessoria 

e serviços nas mais variadas áreas do conhecimento ferroviário apoiando clientes e parceiros 

numa lógica de conhecimento e partilha de know-how.

sTAND 08 | FACIM 2013

GRUPO REFER
REFER Engineering

Rua José da Costa Pedreira, nº 11 

1750-130 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 511 812

Fax: +351 217 540 600

E-mail: info@referengineering.pt

Web: www.referengineering.pt

RUI LOPEs LOUREIRO
Presidente do Conselho de Administração 
da REFER / REFER Engineering
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ICEL, s.A.
ICEL - INDÚSTRIA DE CUTELARIAS DA ESTREMADURA, S.A.

Constituída como empresa em 1945, a ICEL manteve-se fiel às suas origens e tradições, 

para manter o compromisso que desde sempre assumiu - oferecer produtos e serviços 

de qualidade para os mercados Nacional e Internacional.

Desde a primeira hora, a ICEL procurou um crescimento estratégico e sustentado. Em 1973 

a ICEL iniciou o seu processo de internacionalização, exportando para mercados 

extremamente exigentes, como E.U.A., Canadá, Austrália, Suécia, Dinamarca. Hoje, 

a ICEL está presente em mais de 50 países por todo o mundo, exportando mais de 75% 

da sua produção.

Este sucesso é devido a importantes fatores, como a capacidade para avaliar e responder 

com eficácia às múltiplas exigências dos mercados, aplicando uma cultura de inovação 

nos produtos e materiais, e grande flexibilidade na produção, como consequência 

da modernização e introdução de alta tecnologia no processo produtivo.

O que vai expor:

   • FACAS;

   • CUTELOS;

   • ESPÁTULAS;

   • GARFOS;

   • ACESSÓRIOS.

FACIM 2013 | sTAND 14

NUNO RADAMANTO
Diretor Geral

Av. Padre Inácio Antunes, nº 45

2475-102 Benedita - PORTUGAL

Tel.: +351 262 925 030

Fax: +351 262 925 031

E-mail: info@icel.pt

Web: www.icel.pt

JORGE RIBEIRO
Administrador
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Em 1975 António da Silva Martins inicia a sua carreira em nome individual na 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 19 anos no mercado e com dezenas de instalações por todo o país torna-se numa 

marca de referência e líder de mercado em Portugal.
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ILMAR
ILMAR - Fábrica de Máquinas para Artigos de Cimento, Lda.

Rua Coração de Jesus, 52/70

4590-102 Benedita - PORTUGAL

Tel.: +351 255 878 488

Fax: +351 255 878 695

E-mail: geral@ilmar.pt

Web: www.ilmar.pt
PEDRO MARTINs
Diretor de Vendas
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IMPERIAL
IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Fundada em 1932, a IMPERIAL posiciona-se como o maior fabricante português 

de chocolates, sendo detentora das principais marcas do mercado. 

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 40 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 melhoria continua 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 5 e Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) NP EN 4457: 2007.

IMPERIAL está integrada no GRUPO RAR, um dos principais grupos económicos 

portugueses, com um diversificado portefólio de negócios distribuído por cinco áreas: 

Alimentar, Embalagem e Contact Manufacturing, Imobiliária, Serviços e Turismo. 

O grupo tem intervenção Internacional, com unidades em Portugal, Espanha, Reino 

Unido, Alemanha, Polónia e Brasil. O volume de negócios do grupo foi em 2011, de cerca 

de mil milhões de euros, contando atualmente com 6.200 colaboradores.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
Tropigalia, Lda.
Av. Angola nº 2732, CP 4725 Maputo - MOÇAMBIQUE
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Rua de Sant'Ana

4480-160 Azurara, Vila do Conde - PORTUGAL

Tel.: +351 252 240 370

Fax: +351 252 240 371

E-mail: info@imperial.pt

Web: www.imperial.pt
PEDRO RAMOs DIAs
Gestor de Clientes
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A INTERHIGIENE é uma empresa criada em 2001, cuja atividade está vocacionada 

para o desenvolvimento de soluções específicas nas diversas áreas de Higiene e Limpeza. 

Com uma área de produção de 3.000 m2, abrangemos a nossa área de produtos a três 

gamas distintas: a gama dos cosméticos, com incidência em vendas para farmácias; gama 

doméstica, com o alvo de cash and carry e grandes superfícies; e ainda a gama industrial, 

destinada a pequenos e grandes distribuidores.

A nossa empresa especializa-se também na conceção e produção de marcas brancas, 

de modo a oferecer sempre preços competitivos e qualidade a todos os mercados.

Dispomos de serviços personalizados de apoio aos nossos clientes, tais como um laboratório 

para criação e controlo de todos os produtos requeridos, um departamento de marketing 

para o acompanhar e aconselhar sobre o melhor método de promoção e divulgação 

dos seus produtos, e um departamento de vendas sempre disposto a ajudá-lo a conseguir 

o melhor negócio.

Contamos ainda com uma rede de distribuição nacional e internacional, para fazer chegar 

a sua encomenda o mais breve possível.

Contacte-nos. Faça a melhor escolha para o seu negócio.
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INTERHIGIENE
INTERHIGIENE-Industria Produtos Higiene, Lda.

Zona Industrial Vila Nova de Sande - R. da Indústria, Pavilhão 9 

4805-620 Guimarães - PORTUGAL

Tel.: +351 253 479 825

Fax: +351 253 479 829

E-mail: aldocosta@interhigiene.pt

Web: www.interhigiene.pt
CARLOs TEIxEIRA
Diretor Comercial

ALDO COsTA
Diretor Financeiro
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INTERMACO
Intermaco - Comércio e Representações 

de Máquinas e Ferramentas, Lda.

Fundada em 1984 é uma PME Líder e Comércio Excelência que disponibiliza produtos 

e serviços de excelência, bem como soluções inovadoras para fazer face às necessidades 

dos nossos clientes mais exigentes.

Dispõe de uma equipa de elevada competência técnica.

Reconhecida como fornecedora de referência ao nível do equipamento, ferramentas 

e produtos de manutenção.
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CELsO sANTOs
Gerente

A. da República, nº 2427

4401-801 Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

Tel.: +351 234 520 110

Fax: +351 234 520 119

E-mail: celsosantos@intermaco.pt

Web: www.intermaco.pt
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Uma nova solução de eficiência para a sua habitação ou negócio.

O iRuler é uma solução de monitorização e gestão eficiente que permite um controlo 

autónomo dos tanques de água e combustível, interagindo de forma individual, por zona 

ou grupo, de acordo com as suas instruções.

Com aplicação no mercado residencial, empresarial e industrial, é agora possível controlar 

os seus consumos, alcançando 100% de eficiência imediata, na gestão dos seus recursos.

O iRuler permite:

   • Medição de consumos;

   • Regras de avaliação e controle;

   • Monitorização de cumprimento de objetivos;

   • Acesso remoto e bidirecional;

   • Controlar dispositivos e circuitos;

   • Criar históricos e relatórios de consumos;

   • Notificações de estado e eventos no sistema.
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iRuler
CONCEPT3, LDA.

Largo Carlos Selvagem, 4 - E

1500-140 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 782 058

Fax: +351 217 741 045

E-mail: geral@concept3.pt

Web: www.concept3.pt 
GONÇALO BARRADAs
General Manager
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LUsITECA, s.A.
LUSITECA - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

LUSITECA, S.A., fabricante de pastilhas elásticas, chupas, rebuçados e caramelos, marcas 

de renome internacional: "GORILA", "SUPER GORILA", "PENHA".

FACIM 2013 | sTAND 11

FRANCIsCO RAMOs 
Diretor Geral de Negócios

Rua das Vagens, nº 56

2726-920 Mem Martins - PORTUGAL

Tel.: +351 219 266 260

Fax: +351 219 212 316

E-mail: export.international@lusiteca.pt

Web: www.lusiteca.pt
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Mercafar - Distribuição Farmacêutica, S.A.

A Mercafar – Distribuição Farmacêutica, S.A., iniciou a sua atividade em 1999, 

apresentando-se no setor farmacêutico como uma empresa que atua nas áreas 

da distribuição, promoção e representação de produtos de saúde. 

Em 2003, a Mercafar assumiu um novo compromisso na fileira do medicamento 

ao lançar-se no mercado pré-grossista. Passo que foi determinante na evolução 

qualitativa da distribuição.

A missão da Mercafar assenta no desenvolvimento de competências estratégicas como 

forma de identificar e/ou antecipar as tendências do mercado. Oferecer produtos de saúde 

conceituados e inovadores é a filosofia dominante. 

A Mercafar rege-se por uma visão global que se reflete numa atitude de abertura com 

parceiros internacionais.

Orientação para o Cliente, Qualidade, Inovação e Sustentabilidade são os valores 

defendidos pela empresa que surge inserida no Grupo MEDLOG - Investimentos 

e Participações SGPS, S.A. – uma sociedade gestora do seguinte portfolio de participações 

sociais: Mercafar, Cooprofar, Medlog, S.A., Dismed e Lhs.   

  

BALTAZAR AREZEs
Administrador

Rua Pedro José Ferreira, 200-210 - Zona Industrial da Portelinha 

4424-909 Gondomar - PORTUGAL

Tel.: +351 223 401 080

Fax: +351 223 401 051

E-mail: baltazar.arezes@mercafar.pt

Web: www.mercafar.pt
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A METALCÉRTIMA é uma empresa europeia sedeada em Portugal, com mais 35 anos 

de experiência na conceção, desenvolvimento, construção e instalação de máquinas 

e equipamentos com vista à implantação de unidades completas de produção para 

a cerâmica estrutural - produção de tijolo, telha e abobadilha.

A empresa desenvolve e constrói quase todas as máquinas necessárias ao processo 

produtivo e apresenta uma solução global e integrada com os equipamentos adequados 

a cada situação.

Apesar de atuarmos um pouco por todo o mundo, com projetos instalados em 4 

continentes, todo o equipamento produzido é detalhado, desenvolvido e construído 

de acordo com as necessidades e especificações de cada cliente.

Possuímos internamente um vasto leque de competências, em áreas que vão desde 

a serralharia e tornearia até ao desenvolvimento, investigação e fabricação de novos 

equipamentos, fazendo uso de um leque alargado e evoluído de meios de produção. 

O detalhe e o desenvolvimento de soluções são levados a cabo por pessoal experiente 

e qualificado, com a colaboração de jovens valores, que em conjunto procuram 

incessantemente inovar fazendo uso dos mais modernos meios tecnológicos.

O recurso a soluções tecnológicas avançadas permite garantir uma elevada, fiabilidade 

e eficiência, bem como uma elevada segurança e qualidade, as quais caracterizam 

os equipamentos que apresentamos.

METALCéRTIMA
Metalcértima - Indústria Metalomecânica, S.A.

Rua Industrial, nº 9 

3770-224 Oliveira do Bairro - PORTUGAL

Tel.: +351 234 730 330

Fax: +351 234 747 367

E-mail: metalcertima@metalcertima.pt

Web: www.metalcertima.pt
HELDER GUERRA
Representante Comercial
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mistolin
mistolin, s.a.                             

A Mistolin é uma empresa portuguesa fundada em 1992 especializada na conceção 

e produção de soluções de higiene e bem-estar. A presença no mercado é pautada pela 

inovação e desenvolvimento na produção de detergentes líquidos de utilização doméstica 

e profissional. Possui uma área produtiva de 10.800 m2 onde emprega mais de cem 

colaboradores.

O sucesso da Mistolin é resultado de um projeto de uma equipa altamente empenhada 

e inovadora, atenta às dinâmicas do mercado. O foco da sua atividade prende-se com 

a satisfação das necessidades dos seus clientes. Uma das vantagens competitivas 

que a Mistolin apresenta é a sua diversidade de Produtos e Serviços associada a uma 

ótima relação qualidade/preço. A forte aposta em I&D, resulta de uma ligação  

de proximidade com as principais Universidades portuguesas.  

 

Resultado da aposta numa política de internacionalização, a Mistolin está presente 

em três continentes e em mais de nove países, representada por filiais em Espanha, 

Marrocos e Moçambique.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
mistolin Moçambique
Av. Massacre de Wiriamo, Parcela 565 - Armazém 15, Machava, Maputo - MOÇAMBIQUE

Zona Industrial de Vagos, Lote 58, Apartado 36 

3844-909 Vagos, Aveiro - PORTUGAL

Tel.: +351 234 799 120

Fax: +351 234 799 129

E-mail: marketing@mistolin.pt

Web: www.mistolin.pt
PAULO REIs
Prospetor de Vendas

ANTÓNIO NETO
Gerente
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A Mobilwave é uma empresa especializada em soluções informáticas para o Setor da Saúde. 

Os seus sistemas caraterizam-se pela total adaptação à prática clínica, pela especificidade 

de contextos que integram em função do perfil de cada profissional, da sua especialidade 

ou do exame ou técnica que está a executar. Disponibilizando o workflow e a informação 

pertinentes em cada contexto e em cada momento, garante intuitividade, racionalidade 

e simplicidade de utilização.

Os sistemas Mobilwave estão desenhados para permitir uma fácil aprendizagem e adoção 

por parte dos Profissionais, tornando-se rápidamente importantes ferramentas de apoio 

à gestão e prestação diária dos cuidados de saúde.

A Gestão Hospitalar, o Processo Clínico, as Especialidades Clínicas e a Imagiologia são 

parte integrante da carteira de soluções de Saúde Mobilwave, as quais contam hoje 

com um relevante conjunto de referências, dos grandes Hospitais às médias Clínicas e 

Policlínicas.

Gestão Clínica Global, Gestão de Serviço de Gastrenterologia, de Pneumologia, 

de Otorrinolaringologia, de Ginecologia e Obstetrícia, de Cardiologia, de Medicina 

Dentária, de Imagiologia e muitos outros, constituem as áreas de especialização 

da Mobilwave.

MOBILWAVE 
SISTEMAS CONCEBIDOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

MOBILWAVE, s.A.
MOBILWAVE - Tecnologias de Informação, S.A.

Quinta do Vale Bom - Estrada do Vale Zambujo

2050-378 Azambuja - PORTUGAL

Tlm.: +351 912 380 501

Fax: +351 213 147 253

E-mail: francisco.duarte@mobilwave.pt

Web: www.mobilwave.pt
FRANCIsCO sANTOs DUARTE
CEO
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A Moreira Congelados é uma empresa 100%, ligada desde a sua fundação em 1976, 

a transformação em grande escala de produtos alimentares congelados (peixes, mariscos, 

pré-cozinhados e mariscos), com marca própria "Moreira", estende também a sua atividade 

comercial pela produção de outras marcas próprias, genéricas de grandes superfícies, 

distribuição e cadeias de supermercados. Tornou-se um ponto de referência no mercado 

de produtos alimentares congelados, graças ao esforço e empenho de toda a sua equipa, 

à melhor relação preço/qualidade e excelência de serviço ao cliente.

Hoje somos uma empresa com o sistema HACCP implantado e acreditada pelas entidades 

competentes.

Nós Moreira Congelados acreditamos que as parcerias comerciais são, nos dias de hoje 

uma mais valia para o progresso das empresas, motivo pela qual apresentamos a nossa 

empresa e serviços a vossas Excelências com o objetivo de fornecimento dos nossos 

produtos.

EsTEFâNIA MARqUEs
Comercial Exportação

Rua do Comércio, Apartado 4 

3781-908 Sangalhos - PORTUGAL

Tel.: +351 234 730 750

Fax: +351 234 746 099

E-mail: exportacao2@congeladosmoreira.com

Web: www.congeladosmoreira.com 

OsVALDO MOREIRA
Sócio Gerente

MOREIRA CONGELADOs 
Virgilio C. Moreira, LDA.
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A Multisac é uma empresa do setor de transformação de plásticos, que se dedica ao fabrico 

e comercialização de embalagens flexíveis (filmes, sacos e formatos), utilizando como 

principais tecnologias a Impressão Flexográfica, Laminagem sem Solventes, Rebobinagem 

e Confeção de Sacos.

Zona Industrial do Monte Cavalo, Lote 1 A 

3670-273 Vouzela - PORTUGAL

Tel.: +351 232 772 377

Fax: +351 232 771 164

E-mail: jr@multisac.pt

Web: www.multisac.pt
JOÃO RICARDO RODRIGUEs
CEO

Multisac
Multisac-Embalagens Flexíveis, Lda.
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NERsANT - Ribatejo
NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, tem como missão, promover 

o desenvolvimento económico da Região, apoiando a atividade empresarial e apostando 

no reforço de um associativismo participativo e empreendedor, apoiando as empresas 

na sua expansão e modernização.

MARIA sALOMé RAFAEL
Presidente da Direção da NERSANT

Várzea de Mesiões, Apartado 177

2354-909 Torres Novas - PORTUGAL

Tel.: +351 249 839 500

Fax: +351 249 839 509

E-mail: geral@nersant.pt

Web: www.nersant.pt
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A Novavet é uma companhia com várias áreas de negócio:

   •  Área de saúde: Distribuição farmacêutica humana e veterinária, equipamentos 

médico-cirúrgicos e de diagnóstico, mobiliário e material hospitalar 

   •  Área Higiene: Distribuição de produtos higiene e limpeza

   •  Área Agropecuária - Distribuição de produtos fitofarmacêuticos, sementes, 

correctos minerais e material agropecuário.

Na sequência da aquisição de uma indústria de moagem - Afonso, Lopes e Cia, Lda., 

comercializamos também farinha de trigo e centeio para panificação e pastelaria 

e produtos para pastelaria como cremes, recheios e coberturas e decoração. 

Novavet - Distribuição Farmacêutica
Novavet - Produtos Agro-Pecuários, Lda.

Rua do Loreto, nº 36, ABC 

5300-189 Bragança - PORTUGAL

Tel.: +351 273 331 286

Fax: + 351 273 240 902

E-mail: novavet@novavet.pt

Web: www.novavet.pt
LUís AFONsO
Sócio-Gerente
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NUNEx
NUNEX - WORLDWIDE, S.A.

A NUNEX integra o Grupo SUAVECEL, que tem 16 anos de experiência de sucesso 

no mercado da higiene pessoal. Investiu na melhor e mais sofisticada tecnologia a nível 

mundial, garantindo a conceção de produtos dentro dos mais elevados parâmetros 

de qualidade.

 

É constituída por um Grupo sólido e uma equipa jovem, dinâmica e ambiciosa, que trabalha 

diariamente com o foco de melhoria contínua por melhor que seja o resultado existente.

 

Assume a liderança em Portugal, na produção de fraldas de criança com o objetivo 

de se tornar também um importante player a nível internacional.

 

O seu objetivo estratégico é proporcionar ao mercado uma gama bastante diversificada 

de produtos, todos eles de extrema qualidade.

A nossa missão é melhorar continuadamente a vida de todos os nossos consumidores.

sERGIO MENDEs 
Diretor Comercial

Zona Industrial Neiva, 2ª Fase

4935-232 Viana do Castelo - PORTUGAL

Tel.: +351 258 358 190

Fax: +351 258 358 191

E-mail: marco.silva@nunex.pt

Web: www.nunex.pt

MARCO sILVA 
Diretor Geral

NUNO RIBEIRO 
Administrador
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A Opway Engenharia, antiga OPCA, é um grupo de construção português cuja atividade 

iniciou em 1932 centrada na construção de edifícios e obras públicas. Atualmente 

com um volume de atividade médio de cerca de Usd500 milhões. A empresa tem vindo 

a reforçar a sua aposta no mercado internacional, com particular interesse em Moçambique, 

onde opera há já mais de duas décadas. Ao longo dos últimos 20 anos a Opway 

Moçambique, tem participado ativamente ma construção e no desenvolvimento do país 

com projetos realizados em praticamente todas as geografias de Moçambique.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
Opway Moçambique - Engenharia, Lda.
Rua dos Disportistas, Edifício jat 5, 8º andar, Maputo - MOÇAMBIQUE

Tel.: +258 21 306170

Fax: +258 21 306173

E-mail: maputo@opway.co.mz; gildo.nhampossa@opway.co.mz

Web: www.opwaymoçambique.co.mz

OPWAY – Engenharia, S.A.

Rua Professor Fernando da Fonseca - Edifício Visconde de Alvalade

1600-616 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 522 100

Fax: +351 217 591 349

E-mail: geral@opway.pt

Web: www.opway.pt 

LUIs LEITE PINTO
Diretor Geral

ANDRé LEITE
Direção Comercial

GILDO NHAMPOssA 
Direção Comercial
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PRODUTIVA 
PRODUTIVA - FABRICA DE REDES, LDA.

A PRODUTIVA é uma empresa industrial, inserida no setor metalomecânico, que se dedica 

à produção e transformação do arame desde o ano de 1910. Empresa pioneira em Portugal 

no fabrico de redes metálicas, lidera o mercado Ibérico na produção de Peneiros Metálicos 

e Acessórios para classificação e crivagem; os clientes tradicionais são as Pedreiras e Minas, 

empresas de construção Cívil, Cimenteiras, Cerâmicas, Fundição, bem como os fabricantes 

de máquinas (crivos), para a indústria de extração e classificação de inertes e outros minerais.

Atualmente exporta 60% da sua produção para 16 Países localizados na Europa, África 

e Oceânia.

Para além dos produtos mencionados, a Produtiva presta serviços no apoio à realização 

de projetos e instalações de Britagem, contando com um conjunto de parceiros especialistas 

nas várias áreas do projeto.

A sua sede está situada em Avintes - V.N.Gaia, Porto, tendo uma área industrial 

de 6.000m2, e produzindo anualmente cerca de 20.000 Peneiros Metálicos, onde 

estão envolvidas cerca de 50 Pessoas.

CLIENTES REFERENCIA:

Cimpor, Holcim, Portland, Itacimenti,Votorantim, Sain-Gobain, Mota-Engil, Somague,

Teixeira Duarte, Soares da Costa, M.Couto Alves Vias, Zagope, Tecnovia, Monteadriano, 

Irmaõs Cavaco, Alberto Couto Alves, Gabriel A.S.Couto, Arcen, Amc, Metalo Marão, 

Metalúrgica do Tâmega.

MANUEL LIMA 
Técnico Comercial

Av. Vasco da Gama, nº 8057

4430-755 Avintes, Vila Nova de Gaia, Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 223 771 770

Fax: +351 223 771790

E-mail: produtiva@produtiva.net

Web: www. produtiva.net 

70 sTAND 60 | FACIM 2013



A REN - Redes Energéticas Nacionais atua em duas grandes áreas de negócio em Portugal: 

   •  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 recebeu um novo impulso com a entrada 

no capital da empresa de parceiros estratégicos com dimensão internacional (State Grid 

e Oman Oil).

A REN procura ser um dos mais eficientes operadores europeus de sistema de transporte 

de energia enquanto cria valor para o acionista dentro de um quadro de desenvolvimento 

sustentável.

REN
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

Av. dos Estados Unidos da América, nº 55 

1749-061 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 210 013 905

Fax: +351 210 013 490

E-mail: info.portal@ren.pt; comunicacao@ren.pt

Web: www.ren.pt
ROCHA E sILVA
Assessor
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Resende
F. Resende Rodrigues, Lda.

Somos uma empresa com mais de 30 anos de experiencia dedicada ao fabrico de máquinas 

para padaria e pastelaria, equipada com as tecnologias atuais e necessárias para servir 

na totalidade o mercado nacional e internacional da Panificação e Pastelaria.

JOsé REsENDE
Sócio-Gerente

Rua do Pinhal, nº 35

4430-432 Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

Tel.: +351 227 821 307

Fax: +351 227 826 014

E-mail: comercial@fresende.pt

Web: www.fresende.pt
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Desde o princípio a RESUL sempre privilegiou o setor das chamadas “utilities” como 

fulcro central da sua atividade, tendo baseado o seu crescimento e alargamento de gamas 

na adoção de 3 estratégias fundamentais:

   •  Forte investimento no sector produtivo, participando no capital social de uma 

fábrica e interagindo na sua gestão, a qual é a sua fornecedora de referência principal;

   •  Procura de representadas nacionais ou estrangeiras de prestígio;

   •  Colocação da sua oferta no “mercado global”, não sendo portanto o território 

nacional, de forma alguma, o limite da sua atuação comercial.

Hoje a RESUL assume-se como uma empresa essencialmente cerebral e imaginativa onde 

são estudadas, concebidas, desenvolvidas, produzidas e propostas soluções de fornecimento 

de equipamentos para redes de distribuição de energia (eletricidade e gás), redes 

de telecomunicações, redes de iluminação pública, redes de distribuição de águas e ainda 

soluções relativas a fontes de energias renováveis e a sistemas de aquecimento central.

No que diz respeito ao mercado externo, a RESUL orgulha-se de ter já exportado para mais 

de 26 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, Senegal, Tunísia, Argélia 

e Burundi. 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, s.A.
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

E-mail: geral@resul.pt

Web: www.resul.pt
NUNO sANTOs
Diretor Comercial

73FACIM 2013 | sTAND 45



Roca, S.A.

A Roca produz e comercializa produtos para espaços de banho. Desde cedo que a Roca 

se tornou símbolo de qualidade, durabilidade, sustentabilidade e design. A Roca colabora 

com os mais conceituados designers para criar espaços de banho adequados a todos 

os gostos e preferências.

FERNANDO MALVAREZ
Export Manager

Apartado 575, Ponte Madalena

2416-905 Leiria - PORTUGAL

Tel.: +351 244 720 000

Fax: +351 244 722 373

E-mail: marketing.le@pt.roca.net

Web: www.pt.roca.com
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Fundada em 1946, por Joaquim Dias Rocha, a Rocha Pulverizadores direcionou inicialmente 

a sua atividade para o fabrico de pulverizadores manuais de dorso, comercializados 

com a marca Rocha. 

Na origem da empresa esteve a vontade expressa de implementar soluções tecnológicas 

pioneiras e desenvolver produtos que correspondessem aos mais elevados patamares 

de eficácia, fiabilidade e inovação no setor agrícola.

Com mais de 60 anos de existência, a Rocha Pulverizadores é atualmente uma referência 

de qualidade na área da pulverização, equipamentos de vinha e distribuição de adubos, 

disponibilizando um conjunto de equipamentos de topo, extremamente eficientes 

e ecológicos.

A aposta na internacionalização é o grande desafio para os próximos anos, sendo 

pela manutenção e reforço da atividade em países onde assinala presença, seja pela 

criteriosa seleção de novos mercados.

Tecnologicamente avançada, criteriosa nos processos de produção e cada vez mais 

próxima dos seus clientes, a Rocha Pulverizadores aborda o futuro com a confiança 

e determinação de sempre.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
Ferromoçambique - Com. e Ind. de Fernando Pinho Teixeira, Lda.
Estrada Nacional nº 1 Km. 14, Maputo - MOÇAMBIQUE

ROCHA, s.A.
Pulverizadores Rocha, S.A.

Rua 1º de Maio, nº 38

4475-301 Milheirós, Maia - PORTUGAL

Tel.: +351 229 601 793/4

Fax: +351 229 600 867

E-mail: info@pulverocha.pt

Web: www.pulverocha.pt 
ZEFERINO sOUsA
Supervisor de Vendas

séRGIO OLIVEIRA
Diretor de Marketing e Comercial
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ROFF
ROFF SDF, Lda.

A ROFF é uma empresa composta por capitais 100% portugueses, com escritórios 

em Lisboa, Porto, Covilhã, Luanda, Paris, Estocolmo, Casablanca, São Paulo e Macau. Líder 

no mercado português na implementação de soluções SAP, a ROFF desenvolve projetos 

de consultoria em todos os domínios tecnológicos de suporte ao negócio empresarial. 

Atualmente com 500 colaboradores, a ROFF foi o primeiro parceiro SAP a operar 

em Portugal simultaneamente no mercado das PME, grandes empresas nacionais 

e multinacionais, detendo os estatutos de Channel Partner Gold e Services Partner.

A estratégia da ROFF para os mercados internacionais baseia-se na integração de recursos 

locais de elevado desempenho em equipas do melhor capital humano Português. Esta 

aposta tem resultado no crescimento sustentado da organização, bem como no forte 

contributo para a confiança de todos os clientes da empresa no talento nacional.

Em 2008, a ROFF integrou-se no Grupo Reditus, resultando num dos três maiores grupos 

portugueses na área das Tecnologias de Informação.

JOÃO NAVE MARTINs
Marketing Executive

Parkurbis - Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã

6200-865 Covilhã - PORTUGAL

Tel.: +351 218 393 410

Fax: +351 218 592 456

E-mail: www.roffconsulting.com/web/portugal/contactos

Web: www.roffconsulting.com

JOÃO PAULO FILIPE
General Manager

FRANCIsCO FEBRERO
CEO
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A Raclac é uma empresa europeia de capital privado, especializada na fabricação, conceção, 

desenvolvimento e comercialização de produtos descartáveis para área da saúde e indústria.

A empresa tem implementado o Sistema de Gestão da Qualidade, certificada de acordo 

com norma EN ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2004. Raclac Lda. está registada  

na Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. "Infarmed", onde 

os produtos estão registados os que são considerados como dispositivos médicos. Os 

produtos destacam-se pela qualidade, no qual ostentam a marca registada Rubbergold, 

estes são fabricados e submetidos aos mais rigorosos controlos de qualidade em laboratórios 

acreditados, pois só assim podemos efetivamente atender nossos clientes com produtos 

de alta qualidade a preços altamente competitivos. Além disso, temos capacidade de expedir 

vários contentores por mês dos vários produtos do nosso catálogo.

A empresa distingue-se dos seus concorrentes por oferecer aos seus clientes  

um departamento técnico de desenvolvimento e conceção, para criação de novos produtos.

Raclac Lda., possui uma grande cota do mercado interno, porém a essência da empresa 

e estratégia é exportar. Nossas instalações em Portugal e na Ásia, possuem os mais altos 

padrões de higiene e segurança, de forma a assegurar e garantir a plena conformidade 

dos nossos produtos.

Com o know-how do nosso staff, e a junção das Sinergias dos nossos profissionais 

qualificados, temos obtido um crescimento sustentado de forma magnânimo. Assim, com 

a excelência do passado, a organização do presente, temos a certeza do futuro. Graças 

a competência, profissionalismo e credibilidade, garantimos assim uma resposta eficaz 

às mais variadas necessidades. Assumimos assim um compromisso de rigor, qualidade, 

disponibilidade, eficiência e inovação. São estes os valores pela qual norteamos a nossa 

atividade

RUBBERGOLD
Raclac, Lda.

Parque Industrial de Jesufrei - Rua de Currelos, nº 65

4770-160 Jesufrei, Vila Nova de Famalicão - PORTUGAL

Tel.: +351 252 916 497

Fax: +351 252 912 442

E-mail: pedromiguelcosta@raclac.pt

Web: www.raclac.pt
PEDRO MIGUEL DA COsTA
Sócio Gerente
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savana
Savana Calçados, S.A.

A Savana constituída em 1988, é especialista em produção de calçado. 

Com 150 funcionários motivados e devidamente formados no setor, produz em média 

1.000 pares de sapatos por dia, conseguindo desta forma dar resposta às encomendas 

dos clientes num prazo de 4 a 8 semanas.

JORGE FERNANDEs
Administrador

Rua Alto das Barrancas, nº 227

4650-361 Revinhade, Felgueiras - PORTUGAL

Tel.: +351 255 310 080

Fax: +351 255 310 087

E-mail: geral@savana.pt

Web: www.savanashoes.com
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Sebastião & Martins, S.A., fundada em 1980, é uma empresa com posição e imagem 

consolidada no mercado da indústria de cartão canelado e embalagens. Como fatores 

de diferenciação destacam-se a eficiência, inovação e adequação com os quais servimos 

os nossos clientes, promovendo a construção de fortes e duradouras relações comerciais.

Procurando sempre a adequação dos seus produtos às reais necessidades dos clientes, 

disponibilizamos os mais variados produtos:

   •  Cartão Canelado (Canal Micro, Fino, Largo, Duplo e Triplo) • Embalagens de 

Cartão Canelado • Impressão em Flexografia e Pré-Impresso • Planos em Cartolina 

e Cartão Compacto.

As crescentes inovações tecnológicas permitiram ao cartão canelado dotar-se de 

características que o destacam dos outros tipos de embalagem:

   •  Design e estruturas versáteis • Ajustável às necessidades específicas das diferentes 

indústrias • Leve e altamente protetor.

Temos já uma forte presença no mercado moçambicano, de onde se destacam os setores 

alimentar (Águas, Refrigerantes, Bolachas, Óleo Alimentar, Avicultura), Higiene (Sabão), 

e os mais variados sectores, como é o caso de empresa de Fósforos e empresa de Explosivos.

A escolha da nossa empresa é garantia de profissionalismo, responsabilidade e elevados 

padrões de ética e integridade.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
Embalbeira, Lda.
Rua do Algarve, nº 1348, 1053 Beira - MOÇAMBIQUE

SEBASTIÃO & MARTINS, S.A.

Av. de Santo Tirso, Prazins, Apartado 4040

4806-856 Caldas das Taipas - PORTUGAL

Tel.: +351 253 479 810          

Fax: +351 253 574 060

E-mail: administrativo@smsa.pt

Web: www.smsa.pt
JOÃO ALCINO MARTINs
Administrador

LUís MIGUEL MARTINs 
Administrador
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sEGURVEsT
Segurvest - Indústria Portuguesa de Vestuário, Lda.

A Segurvest iniciou a sua atividade em 1997 na confeção de vestuário de trabalho. Em 1999 

certifica os primeiros artigos de Alta Visibilidade de acordo com a norma EN471. 

Presentemente a Segurvest para além de fabricar todo o seu vestuário de proteção 

e Segurança, que depois é colocado nos mais variados clientes nomeadamente na área 

Hospitalar, Restauração, Petrolíferas, Construção...

Distribui também equipamentos de proteção como: Calçado, Capacetes, Fatos de Chuva, 

Sinalética...

A Segurvest é uma empresa experiente e que continua apostar num elevado padrão 

de qualidade, para que o seu cliente seja sempre bem servido.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
Diversus MZ
Av. Ahmed Sekou Touré, nº 3204, Maputo - MOÇAMBIQUE

CARLOs ALBERTO HORTA
Diretor Comercial 

Zona Indústrial da Catraia, Lote 3

3440-131 Santa Comba Dão - PORTUGAL

Tel.: +351 232 892 652

Fax: +351 232 892 653

E-mail: geral@segurvest.pt

Web: www.segurvest.pt 
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A SOLIDAL /QUINTAS & QUINTAS, dedica-se à conceção, produção e comercialização 

de cabos elétricos para transporte de energia dos quais:

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

   •  Cabos isolados B.T. aéreos ou subterrâneos 0,6/1kV;

   •  Cabos isolados MT 6/30 kV;-Cabos isolados AT e Muito AT até 220 kV.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
S. F. Holdings, S.A.
Av. Samora Machel, 120 - 1º andar - porta 13, Maputo - MOÇAMBIQUE

sOLIDAL
SOLIDAL Condutores Eléctricos, S.A.

Lugar do Paço - Gandra

4741-909 Esposende - PORTUGAL

Tel.: +351 253 969 420

Fax: +351 253 964 910

E-mail: solidal@solidal.pt

Web: www.solidal.pt
ANTÓNIO CUNHA FIGUEIREDO
Assessor da Administração

81FACIM 2013 | sTAND 20



Com 92 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 10.500 colaboradores e um volume de negócios 

anual de 1.200 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, Nº 130 R/C, Maputo - MOÇAMBIQUE

TEIxEIRA DUARTE 
TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

Lagoas Park - Edifício 2 

2740-265 Porto Salvo - PORTUGAL

Tel.: +351 217 912 300

Fax: +351 217 941 120

E-mail: geral@teixeiraduarte.pt

Web: www.teixeiraduarte.pt
CARLOs ALBERTO TIMÓTEO
Representante em Moçambique
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THERMOqUíMICA, s.A.
Thermoquímica - Indústria de Detergentes e Lixívias, S.A.

A Thermoquímica é uma empresa que desde 1976 fabrica e comercializa produtos químicos 

de limpeza doméstica e Industrial.

Somos certificados pela NORMA ISO 9001: 2008 desde 2003.

Temos uma linha doméstica - TherLIMPA e uma Linha Profissional TherKEY

A nossa gama inclui desde detergentes manuais de loiça, lixívias, desengordurantes, 

desinfetantes, detergentes para o chão, Limpa Vidros, Multiusos, Detergentes para a roupa 

e uma vasta gama de acessórios de limpeza.

Temos um departamento de Conceção e Desenvolvimento que nos permite estar 

sempre na linha da frente na criação de novos produtos.

Somos especialistas na criação de marca própria para a grande distribuição.

FRANCIsCO MACIEIRA
Administrador

Zona Industrial Casal Espinheira, Lote 13

2590-057 Sobral de Monte Agraço - PORTUGAL

Tel.: +351 261 940 050

Fax: +351 261 940 055

E-mail: geral@thermoquimica.com

Web: www.thermoquimica.com
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A TOMIX foi fundada em 1924 e dedica-se ao fabrico de pulverizadores, atomizadores, 

nebulizadores, polvilhadores, distribuidores de adubos, compressores de poda e ainda, 

máquinas de limpeza industrial, tais como, lavadoras de alta pressão e varredoras. A sua 

associada JOPER, fundada em 1941, dedica-se ao fabrico de alfaias agrícolas, tais como, 

arados, fresas, trituradores, grades de discos, escarificadores, caixas de carga, porta-paletes  

e ainda reboques agrícolas e reboques cisterna para pecuária, cisternas para camiões  

e reboques tanque de água e gasóleo.

REPRESENTAÇÃO NO MERCADO: 
SOTEMA

Av. de Moçambique 4438-4524, Cx. Postal 378, Maputo - MOÇAMBIQUE
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TOMIx
TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 
E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Candido dos Reis, nº 5, Apartado 33

2560-312 Torres Vedras - PORTUGAL

Tel.: +351 261 335 620

Fax: +351 261 335 625

E-mail: compras@tomix.com.pt

Web: www.tomix.com.pt
JORGE PEREIRA
Gerente

PAULO DAMIÃO
Sócio-Gerente
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TUPAI
TUPAI, S.A. - Fábrica de Acessórios Industriais

Desde 1976…

A TUPAI é hoje, mais do que nunca, uma empresa do ramo da metalomecânica, certificada, 

alicerçada na tecnologia, na inovação e multifuncionalidade, e com consciência ambiental 

e social. 

Com uma vasta diversidade de produtos, um rigoroso padrão de qualidade e design, 

uma boa relação com os nossos agentes, colaboradores, parceiros e acionistas, a nossa 

missão transformou-se numa valorização e engrandecimento dos nossos clientes.
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MÁRIO VAsCONCELOs 
Diretor Comercial

Raso de Paredes, Apartado 3099

3754-901 Àgueda - PORTUGAL

Tel.: +351 234 612 600

Fax: +351 234 601 295

E-mail: tupai@tupai.pt

Web: www.tupai.pt
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A VALART foi fundada em 1978, sendo o primeiro fabricante nacional certificado de Gruas 

Hidraúlicas Indústriais e Florestais, assim como é o único fabricante em Portugal e Espanha 

e um dos poucos em todo o Mundo de Semi-Reboques Porta - Contentores Marítimos, 

designados internacionalmente por SIDELOADERS (VALARTLIFTS).

A VALART, dotada de uma forte capacidade tecnológica, produz e comercializa 

equipamentos especiais de movimentação de cargas, destinados a um segmento 

de mercado muito específico - Os Transportes.

A qualidade de construção dos Porta - Contentores Marítimos – SIDELOADERS - fabricados 

pela VALART e o aumento de movimentação de contentores no mundo, criou a necessidade 

de os transportadores 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 2013, pretende consolidar as parcerias que temos 

vindo a desenvolver com os principais transportadores Moçambicanos.
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VALART
VALART - Metalúrgica Central do Vouga, Lda.

IC2, km 251,7 Branca

3850-501 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL

Tel.: +351 234 541 325

Fax: +351 234 542 203

E-mail: info@valart.pt

Web: www.valart.pt
VALDEMAR COUTINHO
Sócio-Gerente
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WICANDERs
Amorim Revestimentos, S.A.

QUEM SOMOS:

A Amorim Revestimentos é a líder mundial no mercado dos pavimentos de cortiça.

A Wicanders®, sua marca de excelência, produz pavimentos desde 1868, inspirando-se 

nos valores mais puros da natureza e usando as mais avançadas tecnologias para garantir 

pavimentos de alta qualidade, ecológicos e elegantes. É reconhecida como líder pela 

qualidade, inovação, conforto e características únicas das suas soluções para decoração 

de interiores.

LINHAS DE PRODUTOS WICANDERS:

   •  CORKCOMFORT - Diferentes visuais de cortiça são conseguidos através da utilização 

de uma fina folha de decorativo em cima de uma camada de cortiça aglomerada, 

proporcionando estabilidade e conforto. 

Designs surpreendentes, com o conforto da Cortiça

   •  ARTCOMFORT - A arte de combinar o relevo natural da superfície da cortiça  

com a mais recente tecnologia de imagem óptica. 

Criado pela natureza, com o conforto da cortiça

   •  WOODCOMFORT - Visuais de madeira genuína, sem necessidade investir num underlay 

extra para obter resultados térmicos e acústicos. 

Charme e estilo com o conforto da Cortiça

   •  VINYLCOMFORT - Garante os mais elevados standards de qualidade e realismo 

para qualquer espaço doméstico ou comercial. 

Luxo supremo, com o conforto da cortiça

   •  DEKWALL - O Dekwall da Wicanders® alia o grande conforto da cortiça ao design 

das inovadoras texturas e formas.  

Paredes fascinantes com o conforto da cortiça
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MANUEL FONTEs
Gestor de Mercado

Rua do Ribeirinho, nº 202 - P. O. Box 13

4536-907 S. Paio de Oleiros - PORTUGAL

Tel.: +351 227 475 600

Fax: +351 227 475 610

E-mail: mfontes.ar@amorim.com

Web: www.wicanders.com
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A Zoopharma International resulta da associação de duas empresas relevantes no mercado 

da Saúde Animal em Portugal, a ZOOPAN e a INOGEN, que são líderes na produção 

e distribuição de soluções veterinárias.

A ZOOPAN detém uma unidade industrial moderna e eficiente tendo sido a primeira 

empresa Portuguesa a obter a certificação GMP na produção de medicamentos 

veterinários. A ZOOPAN detém ainda certificação NP EN ISO 9001:2008 e HACCP Codex 

Alimentarius e produz uma vasta gama de produtos: alimentos complementares, dietéticos  

e minerais, produtos naturais, pré-misturas alimentares, produtos e medicamentos de uso 

veterinário.

A INOGEN é um distribuidor grossista de soluções veterinárias. A companhia detém 

a liderança no fornecimento de soluções para a Industria Avícola, e uma posição relevante 

no fornecimento de soluções para os restantes Animais de Produção.

A ZOOPHARMA distribui: Medicamentos e Produtos de uso veterinário; Alimentos 

dietéticos, minerais e complementares; Complexos vitamínicos, pré-misturas alimentares; 

Fórmulas à medida das necessidades do mercado.

A ZOOPHARMA também representa/comercializa Medicamentos e Produtos de Uso 

Veterinário, Biocidas e Detergentes de várias marcas multinacionais.

A ZOOPHARMA oferece ainda um conjunto de serviços integrados: Desenvolvimento 

Farmacêutico, Desenvolvimento e Validação de Métodos Analíticos e Fabrico, Consultoria 

em Assuntos Regulamentares, etc.
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ZPI - Zoopharma International
Zoopharma International, Lda.

Rua da Liberdade, nº 77 

2050-023 Aveiras de Baixo - PORTUGAL

Tel.: +351 263 470 160

Fax: +351 263 470 169

E-mail: imm@zoopharma-international.pt

Web: www.zoopharma-international.pt
EDUARDO COsTA 
Sócio Gerente

IsALINDA MIRALDO 
Sócia Gerente
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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
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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 


