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A dinâmica de desenvolvimento de Portugal assenta crescentemente 
na modernização transversal da sua base económica que, fruto das 
reformas estruturais implementadas e em curso, recupera competitividade 
e atrai investimento estrangeiro. O sucesso das exportações portuguesas 
e dos processos de internacionalização das suas empresas baseiam-se 
na resiliência e no espírito empreendedor dos seus empresários, e nas 
suas capacidades de inovar e de surpreender. 

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, não esquecendo 
os setores tradicionais, que se souberam reinventar e que conquistam 
crescentemente os mercados externos. 

Portugal
moderno, inovador e em transformação Portugal também é um país de talentos – no desporto, na arquitetura, 

nas engenharias, nas ciências ou nas indústrias culturais e criativas – com 
um capital humano cada vez mais competente e qualificado.

Para quem nos visita e percorre Portugal em lazer ou negócios, o nosso 
país revela-se como um espaço seguro, rico em história, em património 
e em 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.

Convidamo-lo a conhecer a excelência da oferta portuguesa presente 
na FILDA 2013. 

Aumente os seus negócios, fazendo 
negócios com Portugal.
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Planta de Distribuição das Empresas

9m2 18m2 27m2 36m2 54m2 63m2 81m2 Arrumos
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Centro de Negócios da AICEP em Luanda

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

Luis Miguel Santos Moura
Diretor

Sede  

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº 
4050-012 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399
E-mail: aicep@portugalglobal.pt

aicep Portugal Global



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. 

Centro de Negócios  

Berlim, Estocolmo, Londres, 

Luanda, Madrid, Maputo, 

Milão, Moscovo, Nova Iorque, 

Paris, Rabat, Pequim, São Paulo, 

Singapura, Varsóvia.

Escritórios

Argel, Abu Dhabi, Barcelona, Bogotá, 

Bruxelas, Bucareste, Budapeste, 

Cidade do México, Haia, Istambul, Macau, 

Nova Deli, Praga, São Francisco, Tóquio, 

Toronto, Tunes, Viena, Xangai, Zurique.

Representações

Ancara, Atenas, Benguela, Buenos Aires, 

Caracas, Copenhaga, Dublin, Helsínquia, 

Jacarta, Joanesburgo, Kuala-Lumpur, 

Mérida, Praia, Santiago do Chile, Tripoli, Vigo.
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Banco de Fomento Angola

Luis Trindade Coelho
Diretor da Banca de Empresas

Rua Amílcar Cabral, nº 58 
Luanda - ANGOLA
Tel.: +244 222 638 900
Fax: +244 222 638 911
E-mail: luis.trindade.coelho@bfa.ao 
             pedro.alexandre.amorim@bfa.ao
Web: www.bfa.ao 

O BFA é um Banco Universal de expressão Nacional afirmando-se como uma 
Instituição de referência no setor financeiro de Angola. Presente no mercado 
desde 1993, o BFA tem consolidado a sua ação através do apoio ao desenvolvimento 
económico de Angola, criando soluções específicas para as diferentes necessidades 
dos seus Clientes, particulares e empresas, dentro e fora do País.

Como consequência, o desempenho do BFA tem merecido reconhecimento público, 
a nível nacional e internacional, em diversas categorias e áreas relevantes da atividade 
financeira. Entre outras distinções atribuídas ao BFA merecem especial destaque:

   • STP Processing pela 11ª vez consecutiva, Desutch Bank;
   •  Melhor Banco Comercial de Angola em 2013, Global Banking and Finance 

Review;
   • Marca de excelência 2013, Superbrands Angola.

O BFA é atualmente o 2º maior Banco privado em Angola, com indicadores 
expressivos de solidez no seu balanço e é o único Banco angolano integrado 
no World Trade Program do IFC, o braço do Banco Mundial para o setor privado.

Pedro Alexandre Amorim 
Diretor de Marketing
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CCIPA
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGAL – ANGOLA

Isabel Santos
Diretora Executiva

Edifício Luxor
Avenida da República, nº 101, 3º Andar – Sala D
1050-204 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 940 133
Fax: +351 213 950 847
E-mail: ccipa@cciportugal-angola.pt
Web: www.cciportugal-angola.pt

A CCIPA é uma associação empresarial privada, juridicamente portuguesa 
(desde 1987) e angolana (desde 1991), criada para proporcionar às empresas  
o conhecimento de Angola que lhes permita avaliar com segurança a possibilidade 
de internacionalizar a sua atividade para o mercado angolano bem como 
prestar-lhes o apoio institucional necessário ao seu bom acolhimento por parte 
das instituições oficiais e governamentais de Portugal e de Angola.

A FILDA é uma realização importante para as relações entre as empresas angolanas 
e portuguesas, pelo que constitui um momento relevante para a Câmara 
desenvolver os seus conhecimentos sobre o enquadramento empresarial em Angola; 
as possibilidades de articulação entre os operadores económicos locais  
e portugueses; as dificuldades e expetativas sentidas pelas empresas portuguesas 
que já operam no mercado angolano e as empresas angolanas que pretendem 
internacionalizar-se para Portugal. A CCIPA participa na FILDA desde 1987 
e, durante a sua realização, organiza encontros que visam aproximar os empresários 
dos dois países, tendo em vista a formação de parcerias.

Chindalena Lourenço
Delegada em Angola



EMPRESAS 
PRESENTES
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ADEGA PONTE DE LIMA

Manuel Gregório
Gestor de Vendas

Rua Conde de Bertiandos
4990-078 Ponte de Lima - PORTUGAL
Tel.: +351 258 909 700
Tlm: +351 939 097 016
Fax: +351 258 909 709
E-mail: geral@adegapontelima.pt
Web: www.adegapontelima.pt

A Adega Cooperativa de Ponte de Lima - ACPL - foi fundada em 1959, sendo  
a expressão institucional de cerca de 2.000 produtores.

Situada na sub-região do Lima, na Região dos Vinhos Verdes, a Adega, 
pelas carateristicas naturais do solo e clima e pelas castas que possui, produz 
vinhos únicos e harmoniosos, medianamente alcoólicos, frutados e frescos. 

Celeste Patrocinio
Presidente da Direcção

Stand 61

AdPI

Cláudio de Jesus
Administrador

Rua Visconde de Seabra, nº 3   
1700-421 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 212 469 400
Fax: +351 212 469 401
E-mail: info@adp.pt
Web: www.adp.pt

Com a consolidação da atividade do grupo Águas de Portugal em Angola, foi criada 
a sucursal AdP Angola, cuja atividade iniciou em pleno em 2011, para agilizar 
a resposta às crescentes solicitações de apoio neste país, nomeadamente 
decorrentes de concursos lançados ao abrigo de instituições financeiras multilaterais 
(Banco Mundial, Banco Africano para o Desenvolvimento e União Europeia), 
bem como de fundos do Governo Angolano dedicados ao setor de água  
e saneamento.

Carlos Silva
Diretor Geral
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AFINOMAQ

Ricardo Coelho
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
Web: www.afinomaq.pt

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 instalação 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.

Pedro Andrade
Comercial

Paulo Lino
Comercial
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Alascod - Bacalhau Dias

Rui Dias
Presidente

Av. José Estevão, nº 2
3830-556 Gafanha da Nazaré - PORTUGAL
Tel.: +351 234 390 040
Fax: +351 234 390 049
E-mail: geral@alascod.com
Web: www.bacalhaudias.pt

A ALASCOD, S.A., é uma empresa criada em 2011, que resulta da fusão com 
um dos maiores grupos de pesca americano, criando assim a joint-venture detentora 
da marca Bacalhau Dias, no mercado nacional e internacional.

A Alascod foi pioneira na diversificação dos produtos de Bacalhau. 

Os principais produtos são:
   • Bacalhau ultra-congelado,
   • Bacalhau seco,
   • Bacalhau salgado verde.

Exportamos para diversos países, onde nos apresentamos como detentores 
de um produto de excelência de Portugal.

Países onde estamos presentes:
   • Brasil,
   • Italia,
   • Grécia, 
   • Espanha, 
   • Venezuela,
   • Chile, 
   • Cabo Verde.
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Alexandrino Matias & Cª, S.A.

Alexandra Matias 
Administradora

Travessa de Eirastos, nº 160
4600-661 Amarante - PORTUGAL
Tel.: +351 255 437 410
Fax: +351 255 437 408
E-mail: geral@amc-lda.com
Web: www.amc-lda.com

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, ano em deu 
início ao processo de exportação para Angola, fornecendo uma instalação 
de lavagem de burgau. 

Desde então o mercado angolano tornou-se de extrema importância para a AMC, 
querendo com a sua presença na FILDA consolidar as relações existentes e as que 
da mesma poderão vir.

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 certificada segundo o referencial NP EN ISO 9001:2008.

Stand 81

Alplastics, Lda.

Nelson Pires Bota
Gerente

Av. Eng Duarte Pacheco, nº 64 A
8135-104 Almancil - PORTUGAL
Telemóvel: +351 917 646 028
Fax: +351 289 393 035
E-mail: nelson.bota@alplastics.eu
Web: www.alplastics.eu

A Alplastics é uma fábrica Portuguesa de material descartável em plástico injetado, 
equipamento de proteção individual, kits de cirurgia e ambulatório. O nosso 
objetivo é adaptar as novas tecnologias de fabrico através da utilização  
de equipamento produtivo energeticamente eficiente, integração das fontes  
de energias renováveis aliada à integração de um sistema kanban de gestão 
da produção que permite integrar com a logística dos nossos parceiros e manter 
um stock optimizado, reduzindo deste modo os custos operativos do canal 
de distribuição.

Produzimos e comercializamos:
   • Luvas de Látex/Vinyl e Nitrilo;
   • Seringas de 2 e 3 peças / com e sem agulha;
   • Batas descartáveis;
   • Toucas;
   • Máscaras de 3 dobras com elásticos ou atilhos;
   • Cobre sapatos;
   • Kits/sets:
      • Kit de penso;
      • Kit de sutura;
      • Kits de parto;
      • Kits de pontos;
      • Kits de desinfeção:
      •  Todo tipo de kits para cirurgia e ambulatório feitos à medida dos nossos 

clientes;
   • Equipamentos médicos, camas, cadeira de rodas, macas, etc.
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Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda.

Lurdes Sousa
Responsável Comercial Angola

Rua das Indústrias, Zona Industrial Ibacoc - Lantemil 
4785-627 Trofa - PORTUGAL
Tel.: +351 252 103 200
Fax: +351 252 103 209
E-mail: info@altronix.pt
Web: www.altronix.pt

A Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda., é uma empresa que se dedica à distribuição, 
comercialização e suporte de soluções profissionais na área da Identificação, 
Codificação e Mobilidade. 

As soluções comercializadas integram impressoras de etiquetas e de cartões, bem 
como todo o tipo de consumíveis e acessórios; fabrico próprio de etiquetas 
autocolantes; scanners e terminais de códigos de barras; software diverso e à 
medida do cliente; ecrãs táteis e periféricos industriais; sistemas de gestão de 
filas de espera; soluções de fidelização de clientes, entre outros. A distribuição 
de produtos de referência das principais marcas mundiais, a elevada disponibilidade 
de stock e uma assistência técnica sempre disponível e qualificada torna possível 
a prestação de um serviço exemplar. 

Reconhecida recentemente, pela consultora Accenture e revista Exame, como 
uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal e distinguida pelo terceiro 
ano consecutivo com o estatuto PME Excelência, a Altronix destaca-se como uma 
das maiores empresas em Portugal na sua área de negócio. Como Parceiros 
tecnológicos da GS1 Portugal, a Altronix implementa as normas globais GS1 
nas suas aplicações.

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

Adelina Marujo
CEO

Rua Central de Olival, nº 792
4415-726 Olival
Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 227 826 458
Fax: +351 227 836 604
E-mail: shop@alvoartisticfurniture.com
Web: www.alvoartisticfurniture.com

AlvoClassic e AlvoGlamour reencontro do estilo e do conforto na apreciação 
pela Arte. 

A Alvo – Mobiliário Artístico oferece aos seus clientes as melhores reproduções 
de mobiliário antigo, bem como uma seleção de mobiliário moderno (art-dêco) 
e contemporâneo. 

As duas linhas: AlvoClassic e AlvoGlamour têm o mesmo objetivo e utilizam 
a melhor seleção de madeiras nobres e maciças. As Peças da Alvo são fabricadas 
à medida e são, por isso, totalmente personalizadas quer na seleção da madeira, 
do modelo ou do acabamento, desde o período contemporâneo ao clássico. 

Com mais de 20 anos de experiência em fabrico manual de mobiliário Artístico, 
produzimos Réplicas de Museu e Coleções de Autor de determinados períodos 
como D. Maria, D. José, D. João V, Barroco, Rococó, Império, Vitoriano, 
Renascimento, Luís XV, entre muitos outros.
 
As nossas peças são fabricadas por artistas de diferentes ofícios; embutidores, 
entalhadores e ourives. O ambiente de trabalho ainda é muito tradicional, por 
conseguinte, reconhecido pelos Designers de Interiores como um dos melhores 
da Europa.

Clientes da Alvo apreciam a atenção dada ao detalhe e a qualidade de um móvel 
cuja qualidade perdura inalterada de Geração em Geração. 
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ARCEN ENGENHARIA

António Azevedo
Diretor Comercial

Rua S. Caetano, nº 125
Z. I. S. Caetano
4410-494 Canelas, V. N. Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 227 637 130
Fax: +351 227 637 159
E-mail: arcen@arcen.com
Web: www.arcen.com

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

Presente em mais de 45 países em todo o Mundo, a ARCEN tem vindo a crescer 
de forma sustentada desde a sua criação em 1990 e conta atualmente com cerca 
de 180 colaboradores.

Para reforçar a sua presença internacional conta ainda com filiais em Espanha, 
França, Polónia e Brasil. Em Angola conta já com mais de 50 centrais de betão, 
sendo já uma referência neste mercado.

Stand 52

Azeol, S.A.

Avelino Santos
Diretor Comercial

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

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 á sua medida.

R
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Banco BIC Português, S.A.

Luís Mira Amaral
Presidente da Comissão Executiva

Av. António Augusto de Aguiar, nº 132
1050-020 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 598 000
Fax: +351 213 598 494
E-mail: geral@bancobic.pt
Web: www.bancobic.pt

O Banco BIC é hoje o parceiro natural de todos quantos acreditam  
no relacionamento económico equilibrado e mutuamente proveitoso entre Angola 
e Portugal. Com uma rede de mais de 200 Agências e Gabinetes de Empresas 
em Portugal, e o apoio do Banco BIC em Angola, Banco correspondente  
e irmão gémeo, que conta com mais de 180 Agências e Centros de Empresas 
em todo o território, colaboramos com eficácia na resposta aos desafios  
da internacionalização.

Com uma estrutura constituída por profissionais experientes e conhecedores 
dos mercados português e angolano, o Banco BIC proporciona aos agentes 
económicos um serviço de excelência, vocacionado para a dinamização das suas 
relações bilaterais. Desenvolvemos processos rápidos e articulados de operações 
de fomento ao investimento, à exportação e à importação de bens e serviços, 
permitindo às organizações exportar com segurança e ver os seus créditos 
rapidamente satisfeitos.

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

Stand 20

Banco Millennium

Gonçalo Moreira
Diretor de Comunicação

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

O Millennium bcp é a maior instituição bancária privada em Portugal, ocupando 
uma posição determinante no mercado financeiro português, com a maior quota 
de mercado de Crédito (19,1%), de Depósitos de Clientes (18,1%) e rede 
de distribuição do país – 839 sucursais.
Coloca o enfoque no Cliente, cobrindo a globalidade das suas necessidades 
financeiras e expetativas, através de uma vasta gama de produtos bancários 
e financeiros: contas à ordem, meios de pagamento, produtos de poupança 
e de investimento, private banking, gestão de ativos e banca de investimento, 
passando pelo crédito ao consumo, banca comercial, leasing, factoring e seguros, 
entre outros.
Reconhecido no mercado pela enorme importância que dedica à inovação, o Grupo 
Millennium BCP procura disponibilizar aos seus Clientes produtos e serviços 
adequados, modernos, acessíveis e transparentes. Exemplos desta atitude são 
o desenvolvimento da aplicação mobile e o novo modelo de negócio adotado 
pelo ActivoBank, instituição detida a 100% pelo Millennium bcp.

O Grupo assume também uma posição de destaque em África, através das suas 
operações bancárias locais em Moçambique, onde é líder de mercado, e Angola.  
Constituído em 2006, o Banco Millennium Angola conta com uma estrutura 
acionista forte onde se destacam  o Millennium bcp (50,1%) e a Sonangol 
(29,9%). Tem como missão contribuir para a modernização e desenvolvimento 
do sistema financeiro em Angola, mediante a comercialização de produtos 
e serviços inovadores e personalizados, com padrões de qualidade  
e de especialização superiores. Tem 80 Sucursais cobrindo todas as províncias 
angolanas, perto de 300.000 clientes e mais de 1.000 colaboradores.

Gisela Oliveira
Coordenadora de Equipa

Mário Pascoal
Técnico de Comunicação
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Broca d' Aço
Equipamentos de Perfuração, Lda.

Jorge Vasconcelos  
Diretor Comercial

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

Distinguida PME Líder 2012 no ano em que comemora 25 anos de atividade, 
a Broca d' Aço, Lda. é uma empresa focada no fabrico de máquinas e acessórios 
de perfuração de solos, especializada na área de perfuração para captação de águas 
subterrâneas.

Com um volume de exportações de 68% do volume de negócios em 2012, a Broca 
d' Aço, Lda., líder do mercado em Portugal no fabrico de máquinas de perfuração, 
tem como clientes as maiores empresas de construção civil Nacionais pela garantia 
de qualidade apresentada e constante desenvolvimento do produto apresentado.

CARFEL
Abílio Carlos Pinto Felgueiras, Lda.

Joaquim Felgueiras
Sócio Gerente

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

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  
à implementação dos equipamentos, pelas nossas equipas especializadas.
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Carlos Sousa Indústria, Lda.

Miguel Leite
Diretor de Vendas

Zona Industrial de Arrifana 
3701-908 Arrifana VFR - PORTUGAL
Tel.: +351 256 811 800
Fax: +351 256 811 801
E-mail: vendas@carlossousa.pt
Web: www.carlossousa.pt

Com mais de 30 anos de existência, a Carlos Sousa Indústria, Lda., empresa 
certificada no âmbito do ISO 9001, assume o compromisso de satisfação 
das necessidades dos seus clientes, quer através do cumprimento das normas 
regulamentares quer da qualidade dos seus produtos. 

O nosso processo produtivo contempla entre outros artigos as cintas de amarração 
e de elevação de carga  e os slings. Como líderes do mercado português assumimos 
como objetivos da nossa Política de Qualidade a rapidez de resposta, de entrega 
e de resolução de problemas, bem como a competitividade, a melhoria contínua 
e o bom relacionamento com clientes e fornecedores.

Carlos Sousa
Técnico de Vendas

Cartonex
Artigos Escolares e de Escritório, Lda.

Isabel Lima
Economista

Rua 1º de Maio, 121
Zona Industrial nº 1
Apartado 276
3701-912 S. João da Madeira - PORTUGAL
Tel.: +351 256 823 475
Fax: +351 256 822 911
E-mail: cartonex@mail.telepac.pt
Web: www.cartonex.pt

A Cartonex é uma empresa que se dedica à produção de artigos em cartão, 
papel, cartolina e microcanelado para diversos fins, nomeadamente pastas 
de arquivo de escritório e todo o tipo de embalagens.
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CASFIL
Indústria de Plásticos, S.A.

Albano Martins
Diretor Comercial

Rua Ponte da Pinguela, nº 265
4795-099 Aves - PORTUGAL
Tel.: +351 252 820 100
Fax: +351 252 820 109
E-mail: casfil@casfil.pt
Web: www.casfil.pt

A Casfil é um destacado produtor de filmes flexíveis para embalagem, líder 
em Portugal e com uma forte componente de exportação. Produz uma ampla 
gama de filmes de BOPP, PP Cast, LLDPE e filmes de média e alta barreira, 
que cobre as necessidades de embalagem da indústria em geral e dos setores 
agroalimentar e médico. 

A Casfil tem o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela norma ISO 
9001:2008 e o Sistema de Segurança Alimentar certificado pela norma ISO 
22000:2005.

CAVACAS ALVES, LDA.

Jose Manuel Pinto Cavacas Alves
Gerente

Rua António Sérgio, nº 4 - B
Apartado 549
2676-901 Povoa Stº Adrião - PORTUGAL
Tel.: +351 219 388 614
Fax: +351 219 389 441
E-mail: cavacasalves@gmail.com
Web: www.cavacasalves.pt

A firma iniciou a sua atividade em 1984 e encontra-se direcionada para a 
publicidade iluminada. É nossa preocupação acompanhar as exigências do 
mercado mantendo-nos atentos e atualizados com a evolução e o aparecimento 
de novas tecnologias. Tendo atualmente em funcionamento 3 filiais em território 
português, resolvemos expandir a nossa atividade para África abrindo em 2013 
uma nova empresa em Cabo Verde, CAVACAS ALVES CV. Planeamos brevemente 
seguir os mesmos passos em Angola. 

Dentro da nossa vasta gama de produtos temos disponível para os nossos clientes 
todos os produtos para publicidade iluminada, nomeadamente, leds de baixo 
consumo, displays, cruzes em leds, quadros iluminados.

O nosso objetivo prioritário é permitir ao cliente comprar melhor, encontrando 
na nossa gama soluções tecnologicamente mais adequadas à satisfação das suas 
necessidades dentro de um mercado cada vez mais exigente.
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CELAR
ALUMÍNIOS CESAR, S.A.

Lurdes Amorim
Diretora Comercial Exportação

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

ALUMÍNIOS CESAR, S.A., ou CELAR, como é mais conhecida, é uma empresa 
industrial com mais de 30 anos de existência, que emprega mais de 100 pessoas, 
e se dedica à fabricação e comércio de artigos metálicos de cozinha, sendo 
especialistas em revestimento antiaderente, em particular produtos Weilburger 
e Whitford. Os nossos produtos são comercializados com a marca Celar, ou em 
alguns casos com a marca do cliente.

O nosso principal mercado é o nacional, onde no segmento dos antiaderentes, 
estamos posicionados num evidente primeiro lugar, há muitos anos (fonte 
ACNielsen). Esta posição de topo é fruto de um trabalho cujo objetivo é a 
satisfação do cliente em todos os aspetos, e que se concretiza com a oferta 
de uma grande variedade de produtos de qualidade e preços competitivos, aos 
quais acrescenta entrega e assistência pós venda eficiente. Esta forma de estar 
permite à Celar vender os seus produtos também em Espanha, França, Rússia, 
Angola, e alguns outros.

A satisfação dos clientes é de tal forma importante que a Celar decidiu implementar 
um Sistema de Garantia de Qualidade, segundo a Norma NP EN ISO 9001:2008, 
tendo obtido o certificado de Conformidade, emitido pela SGS ICS – Internacional 
Certification Services, que é uma entidade mundialmente conhecida e reconhecida.

António Moreira
Diretor Comercial M. Interno

CENTRALBOX, Lda.

Lino Silva
Gerente

Zona Industrial, Lote 94
Apartado 34
2040-357 Rio Maior - PORTUGAL
Tel.: +351 243 994 474
Fax: +351 243 994 479
E-mail: correio@centralbox.pt
Web: www.centralbox.pt

Produção e comercialização de Calçado/Sandálias de Cabedal.

Produção e comercialização de Calçado de Criança PANDA.

Produção e comercialização de Calçado de Menina WINX CLUB.

Comercialização de muitas licenças de Calçado e Vestuário para Criança: 
   • SPIDERMAN, CARS, HELLO KITTY, MINNIE, ANGY BIRDS, etc.

Produção e comercialização de Calçado e Vestuário Oficial Clubes Futebol: 
   • S.L. BENFICA, F.C. PORTO, SPORTING C.P..
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CIDACEL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AZEITE CENTRAL LOUSANENSE, S.A.

José Vieira
Diretor Comercial

Foz do Arouce 
Apartado 29
3200-909 Lousã - PORTUGAL
Tel.: +351 239 990 520
Fax: +351 239 993 387
E-mail: cecilia.costa@serrata.pt
Web: www.serrata.pt

A Cidacel, S.A. é uma empresa com décadas de experiência, produtora  
e distribuidora de azeite, óleos alimentares e sabão, no mercado nacional  
e internacional, exportando para mais de 20 países. 

Sendo detentores das nossas marcas - Serrata, Beirão e Vila Flor, fazemos 
igualmente marcas próprias conforme a necessidade dos nossos clientes.

COLUNEX

Otilia Piedade
Assessora de Administração

Edificio Colunex
Rua da Estrada Velha
4585-610 Recarei - PORTUGAL
Tel.: +351 226 088 000
Fax: +351 224 334 000
E-mail: otilia.piedade@colunex.pt
Web: www.colunex.pt

A Colunex é uma empresa Portuguesa especializada em sistemas de descanso 
(colchões, camas articuladas, almofadas, sommiers e cabeceiras). Suportada por 
conceitos inovadores e tecnológicos, a Colunex distribui produtos exclusivos 
e de alta qualidade no mundo inteiro. Acima de tudo, o nosso principal objetivo 
é lançar no mercado sistemas de descanso que proporcionem fantásticas sensações 
de prazer, cuidando simultaneamente da saúde das pessoas.

Desenvolvemos ideias e investigamos novas perspetivas para criar as melhores 
soluções para um sono saudável. 
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Concept 3

Gonçalo Barradas
General Manager 

Largo Carlos Selvagem, nº 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

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.

Conduril Engenharia, S.A.

Ricardo Guimarães
Administrador

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 1835
4445-416 Ermesinde - PORTUGAL
Tel.: +351 229 773 920
Fax: +351 229 748 668
E-mail: expedientegeral@conduril.pt
Web: www.conduril.pt

A CONDURIL - ENGENHARIA, S.A., foi constituída em 1959, e atua em todos 
os ramos da Engenharia Civil como a construção de estradas e auto-estradas, 
trabalhos hidráulicos, construção civil, obras subterrâneas, barragens, geotecnia, 
saneamento e pontes. Tem sede em Portugal e internacionalizou a sua atividade 
nos mercados de Angola, Moçambique, Marrocos, Botswana, Cabo Verde, Espanha, 
Malawi, Senegal e Tanzânia.

A laborar ininterruptamente em Angola desde 1990, a CONDURIL conta, 
neste país, com:
   a) Três empresas, a saber:
       • CONDURIL – ENGENHARIA, S.A. – SUCURSAL DE ANGOLA;
       • MÉTIS ENGENHARIA, LDA.;
       • URANO METALOMECÂNICA, LDA.
   b) Mais de 1500 colaboradores, 90% dos quais angolanos;
   c)  Um parque de equipamentos pesados, laboratórios e gabinetes 

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

   d)  Um Centro de Formação Profissional devidamente creditado, CONDURIL 
ACADEMY, totalmente financiado pela Conduril Engenharia S.A.;

   e)  Tem implementadas e certificadas as mais modernas e avançadas politicas 
de Qualidade, Controlo Laboratorial e Higiene e Saúde do trabalho  
(NP EN ISO 9001; NP 4397:2008 / OHSAS 18001:2007; ISO 17025).

A atividade das empresas do Grupo CONDURIL em Angola estende-se a todas 
as Províncias estando para isso montadas delegações provinciais com autonomia 
e capacidade técnica e tecnológica.

Miguel Andrade
Direção Geral

Ricardo Carvalho
Direção Orçamentos
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CONSERVAS PORTUGAL NORTE

Cláudio Ribeiro
Diretor Comercial

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

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 direccionada para os mercados lusófonos, com forte 
presença em África, principalmente em ANGOLA, destaca-se por ser a verdadeira 
alternativa que permite ter um produto de boa qualidade, a preços 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.

Elvécio Souza
Diretor Produção

Contera
Sociedade de Representações, Instalações Telefónicas e de Rádio, S.A.

Pedro Vidigal
Diretor Comercial

Praceta das Gaias, Pavilhão 1 e 2 
2610-081 Amadora - PORTUGAL
Telemóvel: +351 914 153 490
Fax: +351 217 932 700
E-mail: pedro.vidigal@contera.pt
Web: www.contera.pt

A Contera foi criada em 1962, introduzindo em Portugal o conceito de distribuição 
colectiva de televisão para edifícios habitacionais, conquistando uma posição  
de referência no país no setor.

A qualidade dos seus equipamentos e o seu excelente desempenho técnico, 
rapidamente foi reconhecida pelo mercado que lhe proporcionou uma posição 
de grande relevo e de confiança.

A confiança que soube conquistar e que perdura há mais de 4 décadas permitiu-lhe 
assumir posições de liderança em várias áreas de negócio: Videoporteiros; TV, 
TV por Satélite e TV Cabo; Segurança e Domótica; Som Ambiente; V SAT.
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DA GARDUNHA
SALSICHARIA DA GARDUNHA

Carlos Pires
Responsável Mercado Externo

Zona Industrial - Lote 106/108 
Apartado 1051
6230-483 Fundão - PORTUGAL
Tel.: +351 275 750 680
Fax: + 351 275 750 689
E-mail: geral@salsichariadagardunha.com
             exportacao@salsichariadagardunha.com
Web: www.salsichariadagardunha.com

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.

Salsicharia da Gardunha, O novo espírito de uma velha tradição

Dape, Lda.

Pedro Cunha
Administrador

Estrada Nacional 101, nº 466
Nogueira
4715-214 Braga  - PORTUGAL
Tel.: +351 253 286 351
Fax: +351 253 278 374
E-mail: geral@dape.pt
Web: www.dape.pt

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.
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Domus Capital

Sérgio Duarte
Consultor Mercados Internacionais

Rua das Laranjeiras, nº 175 
4445-491 Ermesinde - PORTUGAL
Tel.: +351 229 020 859
Fax: +351 229 020 859
E-mail: domus@domus.pt
Web: www.domus.pt

A Domus Capital funciona como Departamento de Exportação de mais de 30 
empresas Portuguesas, neste contexto desenvolvemos contatos e parcerias 
um pouco por todo o mundo de forma a exportarmos os produtos dos nossos 
parceiros, bem como encontrarmos representantes nos mercados alvo definidos 
por estes, empreendemos a tarefa de exploração e apoio contínuo para exportação 
nos mercados internacionais, como a China, Rússia, Ucrânia, Polonia e EUA 
com especial enfoque nos mercados africanos, especialmente Angola , Guiné, 
Moçambique e Cabo Verde.

Tendo em vista as dificuldades objetivas que o exportador vai encontrar nesses 
mercados, a Domus Capital não só fornece o canal de vendas, como também 
agiliza todas as práticas legais e administrativas, bem como a logística, aliviando 
assim a empresa do investimento próprio em escritórios e recursos humanos 
qualificados.

Stand 21

econstroi

Nuno Milagres 
Diretor de Mercado

Edifício Visconde de Alvalade 
Rua Prof. Fernando da Fonseca, 3º 
1600-616 Lisboa - PORTUGAL  
Tel.: +351 210 325 000 
Fax: +351 210 325 010
E-mail: info@econstroi.com
Web: www.econstroi.com

Com 13 anos de atividade, o mercado eletrónico econstroi, dirigido ao setor 
da construção, veio revolucionar a forma como fornecedores e compradores 
passaram a realizar negócios.
Através do econstroi, é possível gerir todo o processo de compra e venda de forma 
totalmente eletrónica, eliminando barreiras geográficas e obtendo importantes 
reduções nos custos de gestão e adjudicação. 

Com um elevado enfoque internacional, em 2012 33% dos negócios realizados 
no econstroi foram efetuados em África, nomeadamente Angola, Moçambique, 
Cabo Verde e Malawi. Mais de 200 compradores e 50.000 fornecedores fazem 
desta a maior comunidade de negócios do setor da construção. Uma comunidade 
que liga diariamente a oferta e a procura com um simples acesso à internet. 

O processo de implementação em clientes é imediato, suportado numa arquitetura 
de Software as a Service. O econstroi está assente numa nova plataforma 
tecnológica, que vem introduzir maior rapidez, simplicidade e dinamismo, 
posicionando-o no topo da revolução digital.

Através da certificação na norma ISO 27001 o econstroi garante toda a segurança 
e confidencialidade da informação disponibilizada. 
Desde a sua criação foram realizados negócios superiores a 7 mil milhões de Euros, 
correspondentes a mais de 450 mil consultas e 1,6 milhões de propostas.
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Stand 70

Efacec

Nuno Guimarães
Diretor Comercial Efacec Angola

Parque Empresarial Arroteia Poente
Arroteia - Leça do Balio
Apartado 1018
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

Constituída em 1948, a Efacec, maior Grupo Eléctrico 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 para Energia (Transformadores, 
Aparelhagem de Média e Alta Tensão e Servicing de Energia), Engenharia e Serviços 
(Engenharia, Automação, Manutenção, Ambiente e Renováveis), Transportes 
e Lógística, 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 fatores são base para o crescimento e desenvolvimento sustentados 
do Grupo Efacec.

Stand 63

FIRMO

Manuel Gomes
Administrador

Rua Senhora do Monte, nº 551
4415-350 Pedroso - PORTUGAL
Tel.: +351 227 155 511
Fax: + 351 227 123 012
E-mail: paula.fonseca@firmo.pt
Web: www.firmo.pt

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, etc.

Os nossos artigos já estão muito implementados no mercado Angolano e são 
reconhecidos pela sua qualidade.

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, são outro 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 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.

Paula Fonseca 
Gestora Exportação
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Stand 59

Franciscos, Lda.

Francisca Coelho
Sócia-Gerente

Rua António Feliciano Castilho, nº 85
4425-617 Pedrouços, Maia - PORTUGAL
Tel.: +351 229 039 693
Fax: +351 229 039 695
E-mail: geral@franciscos.pt
Web: www.franciscos.pt

A empresa FRANCISCOS foi fundada em 1984, especializando-se na fabricação 
de diversos artigos de pele, desde a marroquinaria até ao mobiliário, focando a sua 
produção em regime “Private Label” para marcas nacionais e internacionais 
de elevada notoriedade. 

O seu objetivo como indústria é apresentar as melhores soluções na produção 
e desenvolvimento de produtos, ajustando-os às necessidades dos clientes  
e com preços competitivos a nível internacional. 

Caracterizada pelo seu modernismo, dinamismo, experiência e “know how”,  
a FRANCISCOS revela um vasto conhecimento do mercado em que atua 
conduzindo a um desempenho de grande capacidade e qualidade. 

O seu contínuo sucesso e crescimento deve-se ao espírito de equipa que caracteriza 
os seus trabalhadores altamente qualificados, como também à sua gerência,  
a Sra. Francisca Coelho e o seu filho Gonçalo Coelho, incansáveis na procura  
da excelência e diferenciação na sua empresa que cada vez mais se apresenta 
como uma referência entre os seus pares.

Stand 78

FRIGORIFICOS IMPERIAL, Lda.

Pedro José Gaio da Silva Fonseca
Assistente de Exportação

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

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.
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Stand 06

GALUCHO

Joaquim Costa
Diretor Comercial

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

Máquinas Agrícolas: 
Charruas de Discos e de Aivecas Fixas de Reversão Mecânica e Hidráulica;  
   •  Grades de Discos Montadas e Rebocadas; Fresas Ligeiras e Reforçadas; 

Escarificadores; Chíseis Montados Rigidos e Articulados equipados com Rolos 
de Compactação Traseiros; Escarificadores; Subsoladores; Corta-Matos; 
Destroçadores; Brocadoras Axiais e Descentradas; Pás Niveladoras; Caixas 
de Carga; Reboques Agrícolas de Basculamento Trilateral equipados com Roda 
Simples e Dupla; Reboques Espalhadores de Estrume; Reboques Cisterna 
para Transporte de Água e de Estrume Liquido; Carregadores Frontais.

Equipamento de Carga, Transporte de Mercadorias e Materiais Diversos: 
   •  Caixas e Semi-Reboques Basculantes de 2 e 3 Eixos; Semi-Reboques 

Rebaixados de 3 e 4 Eixos; Semi-Reboques Plataforma para Carga geral 
de 3 Eixos; Semi-Reboques Porta Contentores Extensíveis de 3 Eixos.

Stand 23

GERMEN
Moagem de Cereais, S.A.

Pedro Figueiredo
Export Manager

Rua Joaquim Pinto, nº 91
4460-901 Senhora da Hora - PORTUGAL
Tel.: +351 229 577 140
Fax: +351 229 577 141
E-mail: geral@germoagem.com
Web: www.germoagem.pt

A Germen é uma das maiores empresas de Moagem de Cereais de Portugal,  
foi fundada em 1991 e resulta da fusão da Companhia Aveirense de Moagens, 
da Sociedade Fomento Industrial e, desde 1997, da Sociedade Industrial Vila 
Franca. Implantada no Norte do País, em Matosinhos, a Germen é a única empresa 
no mercado a poder produzir para os seus clientes farinhas de Trigo, Centeio  
e Arroz, graças às 3 linhas de transformação de cereais completamente 
independentes, garantidas e certificadas pelas mais exigentes normas internacionais 
ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 e British Retail Consortium (BRC) - Food Grade A, 
para além de um laboratório próprio acreditado segundo a norma NP EN ISO/IEC 
17025, para análise da qualidade das matérias-primas e dos produtos acabados.

A sua capacidade técnica e de desenvolvimento permite-lhe, ter como clientes 
as principais Multinacionais do setor Agroalimentar, produzindo e desenvolvendo 
à medida produtos especiais, como farinhas para alimentação infantil (Farinhas 
de Trigo e Arroz Baby Food) e garantir uma eficaz resposta ao mercado mais 
tradicional da Panificação Nacional.

Através da sua participada Gergran, a Germen possui hoje a capacidade de chegar 
mais longe na cadeia de valor dos seus clientes, garantindo a oferta de produtos 
de padaria e pastelaria ultra congelada, como complemento à sua gama  
de produtos.

Presente nos mais exigentes mercados Europeus e com um forte crescimento 
no Continente Africano, a Germen é hoje um bom exemplo que mesmo em tempos 
de crise, é possível fazer a diferença, valorizando o potencial humano e tudo 
o que Portugal tem de melhor!
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Stand 34

Global - Produtos de Embalagem, Lda.

Alberto Oliveira 
Diretor Comercial

Rua João Vicente Soares Mota, nº 124
Marco de Canaveses
4630-290 Porto - Portugal
Tel.: +351 255 538 200
Fax: +351 255 538 201
E-mail: geral@global-embalagem.pt
Web: www.global-embalagem.pt

Empresa especializada na apresentação de soluções em Embalagens de Vidro 
e Rolhas de Cortiça.

Dispomos de uma vasta gama de modelos, cores, bocas para os vários setores 
agroalimentar: 
   • Vinhos, 
   • Aguardentes, 
   • Licores, 
   • Espumantes, 
   • Azeites, 
   • Produtos Alimentares. 

A inovação que imprimimos ao negócio permite-nos oferecer soluções ajustadas, 
com um compromisso de qualidade e eficiência.

Connosco é possível um estilo em cada produto e uma identidade em cada marca.

Stand 15

Grupel, Grupos Electrogéneos, S.A.

José Machado
Diretor Comercial Mercado Ibérico e Angola

Rua Professor Egas Moniz
3850-360 Alquerubim
Albergaria-a-Velha, Aveiro - PORTUGAL
Tel.: +351 234 920 670
Fax: +351 234 931 187
E-mail: dircomercial@omnisantos.com
Web: www.grupel.pt

A Grupel dedica-se ao fabrico, comercialização e aluguer de grupos eletrogéneos 
para a produção de energia elétrica e presta serviços de Assistência Técnica. É uma 
empresa portuguesa, exportadora para os mercados África, União Europeia 
e América Latina. Foi constituída em 7 de Janeiro de 1976. Em 1980 adquiriu 
as atuais instalações fabris, mais tarde, em 1990 montou o seu laboratório 
de ensaios, único no país e em 1994 adquiriu alvarás de construção e manutenção 
de equipamentos, destinados a obras públicas e privadas. 

A Grupel é PME Líder desde 2009 e encontra-se em fase de implementação 
de um "Sistema de Gestão de Qualidade" segundo a norma ISO NP EN 9001:2008 
do Instituto Português de Qualidade.
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Stand 56

GRUPO EIP
Electricidade Industrial Portuguesa, S.A.

Carlos Oliveira
Diretor Residente

EDIFICIO EIP
Av. Duque de Loulé, nº 110
1050-093 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 715 870
Fax: +351 213 857 805
E-mail: geral@eip-sa.pt
Web: www.eip-sa.pt

O Grupo EIP foi constituído a partir da empresa EIP- Electricidade Industrial 
Portuguesa, S.A., fundada em 1956 e tem como atividade principal a Concepção, 
Projeto, Fornecimento e Instalação de Linhas de Transmissão de Alta e Muito 
Alta Tensão (Trabalhos em Tensão incluídos) e de Subestações, com uma forte 
capacidade de Engenharia e de Montagem. A Eletrificação Ferroviária (Catenária) 
é também uma das suas atividades.

A EIP, S.A. opera ainda no domínio das Energias Renováveis através da Concepção, 
Projeto, Fornecimento e Instalação de equipamentos eletromecânicos  
e hidromecânicos para barragens, centrais hidroelétricas e estações de bombagem 
e ainda como instalador e promotor de centrais fotovoltaicas e parques eólicos.
 
Dispõe de uma unidade fabril para fabrico de torres metálicas para linhas e de 
estruturas metálicas para subestações. Os seus principais clientes são a REN  
e a EDP em Portugal, REE, IBERDROLA, ENDESA, HIDROCANTÁBRICO, ACCIONA 
em Espanha, TERNA em Itália, VOITH na Alemanha, ANDRITZ na Áustria, ALSTOM 
em França, CORPOELEC e PDVSA na Venezuela, MORTENSEN e BLATNER nos EUA, 
SONELGAZ na Argélia, ENE e MINEA em Angola, entre outros.

O Grupo está presente em 15 países, integra mais de 20 subsidiárias e sucursais, 
com mais de 1.500 Colaboradores, dedicando-se ainda a outras áreas de 
negócio, nomeadamente no domínio das rochas ornamentais e granitos.
O Grupo, com mais de 1.400 colaboradores dos quais 140 são engenheiros, opera 
presentemente em doze países – Portugal, Espanha, França, Itália, Polónia 
na Europa, Argélia, Angola e Moçambique em África, Venezuela, Colômbia  
e Chile na América Latina e nos EUA.

Stand 74

grupo Portucel Soporcel

João Felgueiras e Sousa 
General Manager para Portugal e África

Lavos 
3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL
Tel.: +351 233 900 100
Fax: +351 233 941 650
E-mail: elia.varela@portucelsoporcel.com
Web: www.portucelsoporcel.com

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.
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Stand 32

GRUPO REFER

Rui Loureiro
Presidente do Conselho de Administração da REFER

Rua José da Costa Pedreira, nº 11
1750-130 Lisboa - PORTUGAL
Phone: +351 217 511 812
Fax: +351 217 540 600
E-mail: info@referengineering.pt
Web: www.referengineering.pt

O Grupo REFER, liderado pela gestora das infraestruturas ferroviárias portuguesas 
– REFER, é constituído por um conjunto de empresas que, atuando numa lógica 
de complementaridade, contribuem articuladamente para a modernização 
e desenvolvimento do caminho-de-ferro.
 
O Grupo REFER possui um efetivo de mais de 3.000 colaboradores, com 
profissionais qualificados nas diferentes especialidades da engenharia ferroviária, 
telecomunicações, consultoria e é detentor de uma larga experiência – comprovada 
e reconhecida – em todos os domínios ferroviários, bem como em todas as fases 
dos processos e níveis de intervenção: estratégico, de gestão e operacional.
 
Dispondo de recursos, competências ao nível do planeamento, desenvolvimento, 
acompanhamento, coordenação e implementação de projetos, o Grupo REFER 
reúne condições privilegiadas para cooperar e prestar assessoria e serviços nas 
mais variadas áreas do conhecimento ferroviário, apoiando clientes e parceiros 
numa lógica de conhecimento e know-how. 
 
O Grupo REFER incorpora igualmente o saber técnico necessário ao bom 
desempenho da infraestrutura ferroviária nas vertentes de fiabilidade, 
disponibilidade, manutenção e segurança, privilegiando a inovação  
e o desenvolvimento tecnológico aplicados aos vários equipamentos, sistemas  
e materiais instalados, complementado por metodologias integradoras específicas
para o setor ferroviário e por condições privilegiadas para mobilizar e integrar 
outras valências adicionais em qualquer vertente técnica, económica ou jurídica. 

Stand 85

GUIALMI

João Hernâni
Diretor Geral

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

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

Jorge Almeida
Diretor Exportação
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Stand 27

H. M. Uva
Henrique Uva / Herdade da Mingorra 

Sofia Uva
Export Manager

Herdade da Mingorra - Trindade
7800-761 Beja - PORTUGAL
Tel.: +351 284 952 004
Fax: +351 284 952 005
E-mail: geral@mingorra.com
Web: www.mingorra.com

A Adega da Herdade da Mingorra com cerca de 2.000 metros quadrados 
foi concebida para vinificar uvas próprias em processos de vários níveis.

Na produção de vinhos mais acessíveis aos mais dispendiosos, as técnicas 
tradicionais são preservadas em plena harmonia com as mais recentes tecnologias.

Não é por acaso que a Herdade da Mingorra produz vinhos com caraterísticas 
peculiares.

Situada a escassos quilómetros de Beja, a Herdade da Mingorra beneficía 
de uma importante mais valia: uma das vinhas mais antigas da região: São 140 
hectares de área de vinha, algumas com cerca de 30 anos.

Stand 87

HIPERFRIO

Nuno Cardoso 
Diretor Geral

Rua Jose Duarte Lexim, Lote 2 
2675-393 Odivelas - PORTUGAL
Tel.: +351 219 381 640
Fax: +351 219 381 648
E-mail: hiperfrio@hiperfrio.pt
Web: www.hiperfrio.pt

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

Constituiu em 2007 em Angola a empresa Hipangol, Hiperfrio Angola cuja 
atividade se tem vindo a desenvolver no mercado angolano na área do Projeto  
e montagem de Instalações Frigorificas, Equipamento Hoteleiro e de Panificação.

No mercado angolano conta com clientes como a Refriango, Martal, Casa 
dos Frescos, Agrolider, Zahara, Score, Maxi – Teixeira Duarte e outros, a quem 
tem oferecido o seu melhor serviço.

O departamento de Assistência ao cliente da HIPERFRIO funciona 24 horas 
por dia, 7 dias por semana e, está apto e equipado a intervir para solucionar 
qualquer problema que possa surgir nas instalações frigoríficas e é esta também, 
a atitude que desenvolve em Angola
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ILMAR, Lda.ICEL
INDÚSTRIA DE CUTELARIAS DA ESTREMADURA, S.A.

Pedro MartinsNuno Radamanto 
Diretor ComercialDiretor Geral

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

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

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 á ILMAR - Fábrica de Máquinas para Artigos 
de Cimento, Lda. fundada em 1992, que ao longo destes anos tem vindo  
a solidificar a sua imagem com base no sucesso dos seus clientes, pois este  
é o seu lema. 

A ILMAR 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.

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.

Alberto LealJorge Ribeiro
Engenheiro MecânicoAdministrador



Stand 04
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INTERHIGIENE 
Indústria de Produtos Higiene, Lda.

Aldo Costa 
Sócio-Gerente

Zona Industrial de Vila Nova de Sande
Rua da Indústria,  Lote 2 
4805-620 Guimarães - PORTUGAL
Tel.: +351 253 479 825
Fax: +351 253 479 829
E-mail: aldocosta@interhigiene.pt
Web: www.interhigiene.pt

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 do seu 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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INTERMACO

Celso Santos 
Gerente

Zona Industrial, Arruamento E
Apartado 88
3854-909 Albergaria-a-Velha
Tel.: +351 234 520 110
Fax: +351 234 520 119
E-mail: celsosantos@intermaco.pt
Web: www.intermaco.pt

Fundada em 1984 é uma PME Lider 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 industrial.



Stand 49

 72

Justlog 
Agentes Transitarios, Lda.

Jorge Emanuel Ramalho
Gerente

Centro Empresarial Vilar do Pinheiro 
Via Jose Régio 196/202
4485-860 Vilar do Pinheiro - PORTUGAL
Tel.: +351 229 279 820
Fax: +351 229 279 829
E-mail: justlog@justlog.pt
Web: www.justlog.pt

Após a consolidação nos últimos 15 anos da sua presença no mercado português 
a Justlog pretende neste fase alargar a sua presença ao mercado Africano, com 
enfoque preferencial no mercado de Angola.

Alicerçada na experiencia adquirida a sua estratégia de internacionalização visa 
o contato direto com potenciais empresas compradoras de serviço de transporte 
e despacho de mercadorias neste mercado.

Iniciado o percurso de internacionalização em 2012 com a 1ª visita a Angola, 
pretende em 2013 participar activamente na FILDA apresentando dessa forma 
os seus serviços Porta-a-Porta de Portugal para Angola a todos os potenciais 
interessados.

Marco Silva
Promotor
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Leiper

João Pereira
International Business Manager

Rua da Variante, Pousada -  Gondar
4835-549 Guimarães - PORTUGAL
Tel.: +351 253 423 790
Fax: +351 253 531 699
E-mail: joaopereira@texteisleiper.pt
Web: www.texteisleiper.pt

A Têxteis Leiper é uma empresa especializada no setor Têxtil Lar, que produz e 
comercializa um amplo número de artigos, entre os quais: edredões, colchas, 
fundas nórdicas, lençóis, cortinados, almofadas, toalhas, e toda uma panóplia 
de produtos e acessórios para o lar e hotelaria.

A Leiper visa proporcionar ao cliente uma experiência de têxteis lar que encante 
todos os sentidos. A criatividade no design, a inovação incorporando soluções 
criativas de materiais e a excelência na qualidade de produção dos produtos são 
a razão do sucesso do grupo LEIPER.

Todos os nossos artigos podem ser personalizados ao nível da cor, modelo, bordado, 
composição do tecido, uma vez que possuímos um sistema de produção integrado 
e com elevada verticalização que possibilita elevada capacidade de resposta 
às necessidades dos clientes / parceiros nomeadamente também os clientes do setor 
Hoteleiro.

O processo criativo é orientado por necessidades e tendências de mercado, soluções 
avançadas de produção e sentido estético dos segmentos de mercado alvo.

Fazemos uma seleção criteriosa de materiais, padrões de qualidade, durabilidade 
e segurança, sendo estas linhas de orientação que asseguram ao utilizador 
do produto uma experiência de satisfação plena.

Judite Magalhães 
Production Manager
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LUSITECA, S.A.

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: angola.mercado@lusiteca.pt
Web: www.lusiteca.pt

Pastilhas Elásticas Gorila, Rebuçados, Caramelos e Chupas.

Vitor Lopes
Diretor Comercial de Angola
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Marcos Pereira 
Administrador

Lusoforma, S.A.

Luis Queiroz
Responsável Comercial

Rua Mercado de São Carlos, nº 22
2725-393 Mem Martins - PORTUGAL
Tel.: +351 219 228 220
Fax: +351 219 228 229
E-mail: lusoforma@lusoforma.pt
Web: www.lusoforma.pt

A Lusoforma, constituída em 1988, é uma sociedade anónima com sede na Rua 
do Mercado de São Carlos em Mem Martins, Sintra Portugal.

A sua origem provém da ALUFORMA, fundada em 1976, tendo ficado a Lusoforma 
com a produção e comercialização das embalagens de alumínio para diferentes 
setores do mercado, nomeadamente: cash & carry, Indústria Alimentar, Pastelarias, 
caterings, Pronto a Comer, entre outros.

A Lusoforma é o maior fabricante português de embalagens ligeiras de alumínio 
para o setor alimentar.

Excelência na Produção
Com uma aposta forte na qualidade das embalagens produzidas, rapidez no serviço 
prestado e um esforço contínuo de aperfeiçoamento e inovação, a Lusoforma 
é uma empresa certificada ISO 9001 desde 2003. 

Desenvolve internamente o seu parque de máquinas, assegurando que este 
se encontra adequado às necessidades específicas dos seus clientes e apto 
a responder aos novos desafios do mercado. 
Compreende uma secção de embalamento muito versátil, que permite um rápido 
embalamento dos produtos e, sempre que solicitado, embalagens personalizadas 
com a marca do cliente - produtos marca própria.
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M.ROCHA & J.SERRA - METALÚRGICA, LDA.

Joao Rocha
Sócio-Gerente

Rua das Pedreiras 
Apartado 10 - Zona Industrial de Fão 
4741-908 Esposende - PORTUGAL
Tel.: +351 253 967 250
Fax: +351 253 967 251
E-mail: geral@mrjs.pt
Web: www.mrjs.pt

Fabricante de Armações / Ferragens metálicas e comércio de acessórios para 
aplicação na rede aérea de distribuição da eletricidade para Baixa, Média e Alta 
Tensão. Fabricante de Braços de Iluminação Pública, bem como de estruturas 
metálicas para os Painéis Fotovoltaicos. 
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Marcamp Têxteis, Lda. 

Carlos Nunes
Diretor Comercial

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

Somos fabricantes de fardas e uniformes há 25 anos, mas com uma tradição  
no setor têxtil há mais de 60 anos que passou de geração em geração. 

Hoje em dia, as exigências a nível de segurança e higiene do trabalho, são 
fundamentais, a Marcamp Têxteis oferece uma ampla gama de modelos projetada 
para diversas áreas: indústria, saúde, hotelaria e restauração, serviços, infantários 
e colégios. 

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

Temos um mercado nacional sólido e ambicionamos conquistar mercados externos 
através da nossa qualidade 100% nacional, tendo a vantagem de controlar toda 
a cadeia produtiva. Garantido aos clientes criatividade, inovação, flexibilidade 
e capacidade de resposta. E fundamentalmente respeitar as normas exigidas por 
este mercado, oferecendo garantias através do controlo de qualidade. 

Sílvia Gonçalves
Gestor de Cliente 

Pedro Carneiro
Gestor de Cliente
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MASTRO

Paulo Manuel Nobre Vieira
Gestor de vendas

Rua Edmundo Manuel da Gaga, nº 68
2080-400 Benfica do Ribatejo - PORTUGAL
Telemóvel: +351 914 133 981
E-mail: pmnv72@gmail.com

A MASTRO é uma empresa do ramo dos equipamentos hoteleiros, com mais 
de 5.000 equipamentos ao seu dispor, tais como linhas de queima, refrigeração, 
lavagem, lavandaria, neutros inox, batedeiras, amassadeiras, fornos de pizza, 
fornos de convecção, etc...

Temos a solução para Hotéis, Restaurantes, Cafetarias, Pizzarias e demais 
estabelecimentos.

Vittorio Marrocchino
Técnico de vendas

Rodolfo Espinosa
Técnico de vendas
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MOBILWAVE, S.A.

Francisco Santos Duarte
CEO

Quinta do Vale Bom
Estrada do Vale Zambujo
2050-378 Azambuja - PORTUGAL
Tel.: +351 213 155 260
Fax: +351 213 147 253
E-mail: francisco.duarte@mobilwave.pt
Web: www.mobilwave.pt

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

Os seus sistemas caraterizam-se para forte adaptação à prática clínica, pela 
especificidade de contextos que integra em função do perfil de cada profissional, 
da sua especialidades 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, simplicidade de utilização.

Os sistemas Mobilwave garantem uma fácil aprendizagem e adoção por parte 
dos profissionais, tornando-se rapidamente ferramentas de apoio imprescindível 
à gestão e prestação diária dos cuidados de saúde.

A Gestão Hospitalar, o Processo Clínico, as Especialidades Clinicas 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 à médica 
Clinica de uma ou mais Especialidades.

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 de especialização  
da Mobilwave.

MOBILWAVE
SISTEMAS CONCEBIDOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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MRôlo

Rui Rolo
Responsável Comercial

Pátio do Seabra, 12/14
1300-021 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 623 579
Fax: +351 213 624 360
E-mail: info@mrolo.com
Web: www.mrolo.com

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

Dedicamo-nos à comercialização de produtos que dão vida ao seu negócio: 
Manequins, Mobiliário Comercial, Expositores, Cabides e outros equipamentos 
fundamentais para negócios de: boutiques, roupa, perfumarias, supermercados, 
telecomunicações, farmácias, entre outros.

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

Se é empresário e/ou tem uma loja ou boutique, na MRôlo encontra soluções 
que lhe permitem modernizar, melhorar a imagem do seu espaço, melhorar 
as vendas e fazer o seu negócio crescer.

A sua satisfação e os seus resultados são a nossa preocupação. Consulte-nos!
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NERSANT - Ribatejo

Maria Salomé da Conceição 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

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.
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NIVELOCAL

Rafael Martins
Diretor 

Zona Industrial de Taboeira
Fracção  J - Armazém 10
3800-055 Esgueira - PORTUGAL
Tel.: +351 234 726 310
Fax: +351 234 726 312
E-mail: nivelocal@nivelocal.pt
Web: www.nivelocal.pt

A Nivelocal dedica-se ao comércio  e produção de artigos de consumo  
e equipamentos para o canal HORECA. Estamos presentes no mercado angolano 
através das marcas:

   • NIVELOCAL;
   • MUNDIPACKS;
   • DAY BY DAY.
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Novavet
Distribuição Farmacêutica

Luís Afonso
Sócio-Gerente

Rua do Loreto, nº 36 ABC
5300-189 Bragança - PORTUGAL
Tel.: +351 273 381 582 
Fax: +351 273 240 902
E-mail: novavet@novavet.pt
Web: www.novavet.pt

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, 

corretos minerais e material agro-pecuário.

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. 
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Nycar

Diamantino Brígida
Sócio-Gerente

Casal do Conde
Carreiro da Areia
2350-616 Torres Novas - PORTUGAL
Tel.: +351 249 813 318
Fax: +351 249 813 350
E-mail: nycar@nycar.ws

Fabricante de Material de Higiene e Limpeza.

Mário Magalhães
Diretor Comercial

Bruno Magalhães
Diretor Operações

Lukénia Soares
Administrativa
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Ondalight, Lda.

Osvaldo Pontes
Gestor Comercial

Rua Ilha do Pico, nº 22, Boavista 
Apartado 338
2431-904 Marinha Grande - PORTUGAL
Tel.: +351 244 551 294
Fax: +351 244 552 269
E-mail: geral@ondalight.pt
Web: www.ondalight.pt

A empresa Ondalight, Unip. Lda. é fruto de uma oportunidade na área da luminária. 
Pegámos nas instalações de uma empresa existente, destacámos o que ela tinha 
de melhor e juntámos a nossa energia, experiência, dinamismo e vontade de vencer. 
Demos-lhe um novo rumo, uma visão mais abrangente. 
Vamos ao encontro das necessidades do mercado. Comercializamos, desenhamos 
e fabricamos com prestígio e notoriedade a nível nacional e internacional, com 
referência para França e Espanha, primando sempre pela qualidade e excelência 
do nosso trabalho.
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Pecol
Sistemas de Fixação, S.A.

Quintino Rodrigues
Vendedor em Angola

Apartado 3156 
Raso de Paredes
3754-901 Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 612 900
Fax: +351 234 612 901
E-mail: pecol.sa@pecol.pt
             quintino.rodrigues@pecol.pt
             joao.cravina@pecol.pt
Web: www.pecol.pt

A Pecol é um grupo Português de origem industrial, fundado em Águeda, em 1983. 

Atualmente, ocupa um lugar de relevo a nível europeu, disponibilizando uma oferta 
global de produtos e serviços na área da fixação e montagem, para todo o tipo 
de indústrias, em conformidade com os mais rigorosos critérios de qualidade.

A nossa gama compreende as seguintes categorias de produtos:
   • Peças Metálicas DIN / PCL e outras especiais;
   • Buchas e Fixação;
   • Vedantes, Colas e Outros Químicos;
   • Sprays;
   • Corte;
   • Soldadura;
   • Higiene, Proteção e Segurança;
   • Ferragens para Madeira;
   • Ferramenta Manual;
   • Ferramenta Elétrica;
   • Manutenção Industrial;
   • Manutenção e Organização.

João Cravina
Diretor Geral
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PERFILNORTE® 

Pedro Augusto da Costa Dantas
Departamento Técnico/Comercial

Parque Industrial de Adaúfe, Lote E1
Apartado 484
4711-914 Braga - PORTUGAL
Tel.: +351 253 607 350
Fax: +351 253 607 351/9
E-mail: geral@perfilnorte.com
Web: www.perfilnorte.com

A PERFILNORTE® conta com 20 anos de experiência na atividade de revestimentos 
de coberturas e fachadas de edifícios tendo vindo a aumentar progressivamente 
a sua oferta no mercado. 

Apresenta um novo produto em alumínio com pintura de elevada resistência 
(acabamento em PVDF) para revestimentos nobres e arquiteturas modernas, 
denominado NORPAC®, que permite a execução de fachadas ventiladas de elevada 
qualidade.  

A par desta inovação apresenta-se uma vasta gama de outros produtos que têm 
origem na perfilagem de chapas galvanizadas e pré-lacadas (em várias cores 
e em vários perfis), perfilagem de madres furadas (no comprimento pretendido) 
e no corte e quinagem de chapa para rufos, caleiros e demais elementos. 

Comercializa painéis sandwich para fachadas e coberturas e respetivos acessórios 
para a sua fixação e isolamento, não esquecendo claraboias e outras soluções 
para ventilação.   
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Pharmis Biofarmacêutica, Lda.

António Barbosa 
CEO

Praceta do Farol, nº 77
2750-610 Cascais - PORTUGAL
Tel.: +351 214 823 850
Fax: +351 214 823 859
E-mail: bd@pharmis.com
Web: www.pharmis.com

A Pharmis é uma empresa portuguesa, fundada em 1991, que está concentrada 
no desenvolvimento, marketing e distribuição de produtos farmacêuticos 
hospitalares. A Pharmis está sediada em Cascais, Portugal, e tem subsidiárias 
em Espanha e Brasil, exportando para vários países do mundo.

A Pharmis procura empresas do ramo farmacêutico que conheçam bem o mercado 
hospitalar de Angola, e que estejam interessadas em representar os nossos produtos 
neste mercado. As empresas interessadas deverão dispor de Equipa de Vendas 
com visita regular às classes médica, farmacêutica e de enfermagem, bem como 
aos serviços de compras, dos hospitais e clínicas, quer públicos quer privados.

Rita Pereira
Chefe Nacional de Vendas
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PORTO DE LEIXÕES

Helena Gomes Fernandes
Diretora do Departamento de Relações Públicas e Marketing

Avenida da Liberdade
4450-718 Leça da Palmeira - PORTUGAL
Tel.: +351 229 990 700
Fax: +351 229 990 701
E-mail: correio@apdl.pt
Web: www.portodeleixoes.com

O Porto de Leixões é a maior infraestrutura portuária do Norte de Portugal 
e uma das mais importantes do País. Com 5 Km de cais, 60 ha de terraplenos 
e 120 ha de área molhada, Leixões dispõe de boas acessibilidades marítimas, 
rodoviárias e ferroviárias, bem como de modernos equipamentos e avançados 
sistemas informáticos de gestão de navios.

Representando 25% do Comércio Externo Português por via marítima  
e movimentando 16,4 milhões de toneladas de mercadorias por ano, Leixões  
é um dos portos mais competitivos e polivalentes ao nível nacional, já que passam 
por Leixões cerca de 3 mil navios por ano, e todo o tipo de cargas, das quais se 
destacam: Têxteis, Granitos; Vinhos; Madeira; Automóveis; Cereais; Contentores; 
Sucata; Ferro e Aço; Álcool; Aguardente; Açucares; Óleos; Melaços; Produtos 
Petrolíferos e ainda Passageiros de Navios de Cruzeiro. 

A movimentação de mercadorias em Leixões é efetuada, quase na íntegra, por 
empresas concessionárias, que possuem os mais modernos equipamentos. A 
Autoridade Portuária assegura os serviços de Pilotagem, Reboque e Amarração 
dispondo de meios e equipamentos adequados.

Beneficiando de uma localização estratégica, de um hinterland rico em Indústria 
e Comércio, o Porto de Leixões tem uma posição privilegiada no contexto 
do sistema portuário europeu. Opera 365 dias por ano, com altos níveis de 
produtividade e com reduzido tempo de permanência dos navios no cais, 
usufruindo de uma barra permanentemente aberta ao tráfego portuário, sem 
restrições de acesso por efeito das marés.
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PRODUTIVA 
FÁBRICA DE REDES, LDA.

Manuel Lima
Técnico Comercial

Avenida Vasco da Gama, nº 8057
4430-755 Avintes, Vila Nova Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 223 771 770
Fax: +351 223 771 790
E-mail: lima@produtiva.net
Web: www.produtiva.net

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 
Civil, Cimenteiras, Cerâmicas, Fundição, bem como os fabricantes de maquinas 
(crivos), para a industria de extração e classificação de inertes e outros minerais.

Actualmente 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 REFERENCIAS:
Cimpor, Holcim, Portland, Italcimenti,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.  
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Publiflex

Fernando Lemos Palhota
Sócio Gerente

Rua Francisco Mantero, nº 16, 3º Dtº 
1800-204 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 219 339 801
Fax: +351 219 339 801
E-mail: publiflex@publiflex.pt
Web: www.publiflex.pt

Prestamos serviços nas áreas da publicidade objeto (brindes), publicidade exterior, 
publicidade estática, merchandising, handling e design. 

Para além das mais de 50.000 referências de artigos que temos em catálogo, 
podemos desenhar e produzir qualquer artigo que o cliente pretenda. Com o serviço 
Tailor Made nada é impossível! 

Procuramos oferecer sempre soluções, inovadoras, diferenciadas e simplificadas 
de forma a potenciar a imagem dos nossos clientes. 

Proporcionamos ao cliente um serviço de acompanhamento total de acordo com 
as suas necessidades, disponibilizando um vasto leque de serviços suplementares 
como armazenamento, logística e transporte com serviços Door To Door de forma 
a facilitar e a centralizar todo o processo num único interlocutor.

Estamos presentes em Angola desde 2006 o que nos permite ter um conhecimento 
total do mercado e das suas necessidades.    

Fernando Freitas Palhota
Diretor de Operações

Anabela Luís
Diretora Geral
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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

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.

Sérgio Oliveira
Diretor de Marketing e Comercial

Zeferino Sousa
Supervisor de Vendas
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Quinta do Sagrado - Vinhos, S.A.

José Maria Street Oliveira Calem 
Administrador

Rua da Reboleira, nº 7
4050-492 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 222 004 867
Fax: +351 222 004 869
E-mail: info@quintadosagrado.pt
Web: www.quintadosagrado.pt 

Uma das mais emblemáticas Quintas do Douro, situada junto à foz do Rio Pinhão, 
coração do Alto Corgo e do Douro.

Pertence á família Calem (agora na sua 5ª e 6ª geração) há cerca de 150 anos, 
sendo antes pertença da firma A. A. Calem & Filho, Lda.. Como na sua origem 
não existiam nem comboios nem camiões-tanques, foi dimensionada para acolher 
os vinhos do Porto feitas na Quinta e nos lavradores da Região e daí transportados 
por Barco Rebelo (família Monteiro de Bitetos, Alpendurada) até aos armazéns 
centrais na Av. Diogo Leite em Vila Nova de Gaia.

Bordejando o Rio Douro, existem umas casas originais com uma localização 
privilegiada. Está em curso um Projeto de recuperação que lhe permitirá, uma 
vez terminado, receber os seus parceiros de negócios, fazer sentir o Douro e efetuar 
provas dos seus vinhos.
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RAMALHOS, S.A.

Catarina Sucena
Export

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

Fabricante de fornos para padaria, pastelaria, hotelaria e supermercados,  
a Ramalhos tornou-se ao longo dos seus 47 anos de existência, um dos principais 
construtores europeus do setor.

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

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

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

José Francisco Pereira Gouveia 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

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.

Fábio José Sousa Gouveia Resende
Diretor Comercial
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RESUL, S.A.

Luís Fernandes
Diretor Delegado 

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

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 setor 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.

Neonília Almeida
Assessora de Direção
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Roca, S.A.

Fernando Manuel S. Malvarez
Export Manager

Ponte Madalena
Apartado 575
2413-905 Leiria - PORTUGAL
Tel.: +351 244 720 000
Fax: +351 244 722 373
E-mail: marketing.le@pt.roca.net
Web: www.pt.roca.com

A marca Roca produz louça sanitária, banheiras, torneiras e móveis para espaços 
de banho em Portugal.

Desde cedo que a Roca se tornou parte da identidade e da cultura de um país, 
um símbolo de qualidade, durabilidade e design para o espaço de banho.

Roca é sinónimo de inovação, design, qualidade e durabilidade. Uma parte de nós 
é transmitida em cada peça que produzimos para o seu espaço de banho.
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ROFF SDF

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

A ROFF é uma empresa composta por capitais 100% portugueses, com escritórios 
em Lisboa, Porto, Covilhã, Luanda, Paris, Estocolmo, Casablanca 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.

Pedro Febrero
Sales Executive, ROFFtec Angola

João Paulo Filipe
General Manager, ROFFtec Angola

Fernando Saraiva
Global Pre-sales Manager, ROFF
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Sabor a Kilo
Produtos Alimentares, Lda.

Nuno Ricardo Ribeiro Albuquerque Pinto
Diretor Geral

Zona Industrial da Mota, Rua 12, Lote M80
3830-527 Gafanha da Encarnação - PORTUGAL
Tel.: +351 234 115 746
E-mail: saborakilo@saborakilo.pt
Web: www.saborakilo.pt

A Sabor a Kilo nasce com a necessidade de atender às expetativas dos Clientes, 
através da Produção, distribuição e comercialização de carnes frescas  
e transformadas e suas iguarias. A sabor a kilo aposta na qualidade de seus 
produtos para garantir a total confiança e satisfação dos seus clientes. A sua nova 
administração começa a traçar uma história de sucesso, preservando a ética 
a inovação e o compromisso na busca da excelência em todos os seus processos, 
produtos e serviços.

Toda a nossa matéria prima é proveniente de explorações rigorosamente 
selecionadas. Os fornecedores são inspecionados regularmente temos respeito 
pelas mais rigorosas normas de bem estar animal. Todos os nossos animais são 
classificados segundo as normas europeias onde somente são utilizados animais 
de classificação E (Extra) e S (Super), onde o peso máximo dos mesmos atinge 
aos 85 Kilos e com teor de musculo acima dos 57%. Este processo garante aos 
consumidores carnes macias e com flavor característico obtendo alto ganho de 
qualidade e produtividade.

As instalações e Processos de Produção da Sabor a Kilo acompanham a evolução 
do mercado mundial. Com equipamentos modernos e de alta tecnologia para 
o processamento dos alimentos, objetivando satisfazer as exigências das normas 
europeias e mundiais de produção de produtos agroalimentares. A Sabor a kilo 
possui as principais certificações internacionais do setor.  Estamos certificados 
pela comunidade europeia para exportação para todos os países comunitários.

Temos implementado um sistema baseado nos princípios de HACCP e mantemos 
um rigoroso controlo sob todos os nossos fornecedores. Estando apta a abastecer 
os principais mercados e empresas do mundo.
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Saint-Gobain Portugal

Paula Mingatos
Diretora de Comunicação Habitat

Zona Industrial de Taboeira
Apartado 3016
3801-101 Aveiro - PORTUGAL
Tel.: +351 234 101 010
Fax: +351 234 301 148
E-mail: paula.mingatos@saint-gobain.com
Web: www.weber.com.pt

Presente em 64 países com 193.000 empregados, 12 centros de investigação  
e 101 unidades de desenvolvimento. Líder Mundial ou Europa em todas as suas 
atividades.

Com uma longa história internacional o Grupo Saint-Gobain, nascido em França 
em 1665 com a criação da produção de espelhos, o Grupo é hoje líder mundial 
dos mercados habitat, fornecendo soluções inovadoras adaptadas aos novos 
desafios de eficiência energética e sustentabilidade. Desenvolve novos materiais 
e serviços para as casas do futuro.

Entre as suas marcas especialistas encontram-se atividades de Isolamento, Gesso, 
Canalização, Argamassas Industriais, Vidro plano. A complementaridade destas 
soluções permite responder às necessidades existentes nos domínios da construção 
nova e renovação.

Pedro Lourenço
Delegado Técnico Comercial Exportação
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SILVA, AMADO & BRAGA, S.A.

Andreia Ferreira
Administradora

Covão
3754-909 Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 646 414
Fax: +351 234 646 413
E-mail: ramalhos@ramalhos.com
Web: www.ramalhos.com

A SILVA, AMADO & BRAGA é uma das empresas pertencentes ao grupo 
RAMALHOS, que fabrica câmaras de frio, congelação e fermentação controlada 
para padarias, pastelarias, restaurantes e hotelaria.

A SAB surgiu a partir de uma necessidade da RAMALHOS apresentar soluções 
completas aos seus clientes. 
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SOLIDAL Condutores Eléctricos, S.A.

António Ruivo Fialho
Diretor Geral

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

A SOLIDAL (Grupo Quintas & Quintas), dedica-se à conceção, produção  
e comercialização de cabos elétricos para transporte de energia dos quais:
   •  Cabos nus para linhas aéreas do tipo ACSR, AAC, AAAC, AACSR, ACAR, 

OPGW;
   •  Cabos isolados de baixa tensão aéreos (torçada) ou subterrâneos 0,6/1kV;
   •  Cabos isolados de média tensão, 1kV a 45kV;
   •  Cabos isolados de alta tensão e muito alta tensão, 45kV a 225 kV.

A SOLIDAL realiza fornecimento em chave na mão de linhas subterrâneas de alta 
e muito alta tensão, incluindo projeto, fornecimento, instalação, montagem 
e comissionamento.
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SOVENA Consumer Goods Portugal

Rui Alexandre Leal dos Santos Leitão Marques
Export Manager

Rua Dr. António Loureiro Borges, nº 2
Edifício Arquiparque 2
1495-131-Algés
Tel.: +351 214 29 300
Fax: +351 214129 347
E-mail: rui.marques@sovena.pt
Web: www.sovena.pt

Sovena Group é um grupo de empresas de origem Portuguesa e que hoje é líder 
ibérico na produção e exportação de óleos alimentares e o segundo maior operador 
mundial de azeites.
A SOVENA tem realizado investimentos contínuos tanto a nível da produção como 
da comercialização dos seus produtos. 

Atualmente, a Sovena detém o maior e mais moderno lagar de azeite do mundo 
localizado 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 é líder em Portugal com a marca OLIVEIRA DA SERRA, marca que 
também está presente em Angola.

Na componente de óleos a Sovena tem aumentado as suas capacidades produtivas 
tanto em Portugal como em Espanha.

A Sovena é atualmente líder IBERICA na extração, refinação, embalamento 
e comercialização de óleos alimentares tanto com as suas marcas como com marcas 
de clientes.

Em Portugal é líder de mercado com a marca FULA que ao longo de muitos anos 
tem sido o óleo preferido dos cozinheiros e cozinheiras portuguesas. Em Angola, 
para além da marca Fula, a Sovena tem presença com as marcas FRIGI, OLISOJA 
e FINÓLEO.

Atualmente e com um volume de faturação superior a €1.000M em 2012, 
a SOVENA tem presença física em Portugal, Espanha, Tunísia, Marrocos, USA, 
Brasil e Chile e exporta para mais de 70 países. 
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TBFiles

Claudia Santos
Diretora Geral

Rua do Bairro, nº 261
4485-010 Aveleda, VCD - Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 229 999160
Fax: +351 229 999 161
E-mail: info@tbfiles.com
Web: www.tbfiles.com

A TBFiles é uma empresa especializada na gestão de soluções integradas de gestão 
documental, prestando serviços que promovem a redução de custos dos seus 
clientes, o aumento da produtividade, a maior segurança da sua informação 
e disponibilizando ferramentas com enorme robustez tecnológica.

Temos a possibilidade de acompanhar qualquer necessidade no domínio da gestão 
documental:
   •  Armazenamento Físico: Arquivo Ativo, Intermédio e/ou Inativo;
   •  Gestão de Consultas independentemente da atividade do documento 

garantindo o acesso ao documento em 10 minutos;
   •  Digitalização de documentos com soluções a Pedido (Scan on Demand);
   •  Arquivo Digital: Disponibilização de imagens com possibilidade de pesquisa 

em ambiente Web;
   •  Work-flow de documentos com desenvolvimento de software à medida 

das necessidades;
   •  Gestão de correspondência;
   •  Desmaterialização e Agilização de Processos;
   •  Destruição Garantida de documentos on-site (nas instalações do cliente) 

ou off-site (nas nossas instalações);
   •  Rotação de Backups informáticos (via tape ou VPN);
   •  Outsoursing de Recursos Especializados.

A TBFiles irá apresentar-se no mercado Angolano através da TBFiles Angola.
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Thermoquímica
Indústria de Detergentes e Lixívias, S.A.

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

A Thermoquímica é uma empresa que fabrica e comercializa produtos químicos 
de limpeza doméstica e profissional desde 1976.

Estamos certificados pela norma ISO 9001 desde 2003.

Estamos presentes com os nossos produtos nas principais cadeias de supermercados 
em Portugal e Angola.

A nossa gama de produtos incluí produtos para Lavandaria, Higiene nas cozinhas, 
Higiene de áreas comuns, Higiene Pessoal, Produtos clorados e produtos para 
limpezas especiais.

Temos um departamento de Conceção e Desenvolvimento que cria produtos 
e marcas à medida do cliente. 
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TOMIX 
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Victor Hugo Vieira
Diretor Comercial

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: tomix@tomix.com.pt
Web: www.tomix.com.pt

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, charrruas de ferros e discos, corta-cavadeiras, perfuradoras, 
abre-regos, caixas de carga, porta-paletes e ainda, reboques agrícolas e reboques 
cisterna para pecuária, cisternas em camions e reboques tanque de água e gasóleo.

Jorge Pereira
Gerente
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TROPIKLOFT

Diogo Carneiro
Sócio Gerente

Rua de Gondarém, 1427, 4º Frente, Ala Norte
4150-380, Nevogilde, Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 224 083 397
Fax: +351 224 069 172
E-mail: tropikloft@gmail.com

Oferecemos um serviço de logística global end-to-end (B2B), para que os nossos 
clientes se possam focar no desenvolvimento dos seus negócios nas áreas core 
de value added (comercial, marketing, produção e financeira), reduzindo ao mesmo 
tempo as estruturas de custos fixos.

Realizamos a intermediação, de e para qualquer país do mundo, utilizando 
os melhores e mais qualificados agentes internacionais (i.e. transitários). 

Participamos desde do contacto inicial com o fornecedor (i.e. procurement) até 
à chegada da mercadoria ao destino final (i.e. distribuidor), tentando sempre ir 
de encontro às necessidades específicas dos nossos clientes.

Fazemos a gestão da operação (sourcing, procurement, acompanhamento logístico, 
delivery,…) e da informação comercial (produto, preço, pagamento, condições 
de entrega, incoterm, direitos e obrigações)

Ricardo Graça Moura
Diretor de Marketig

Afonso Machado
Comercial
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TROT & TROTINETE UNIFORMES

Matilde Vasconcelos
Manager

Centro Empresarial da Lionesa
Rua da Lionesa 446, ED. G1
4465-671 Leça do Balio - PORTUGAL
Tel.: +351 226 054 081
Fax: +351 226 067 281
E-mail: trot@trotinete.pt
Web: www.trotinete.pt   
          www.trot.pt

TROT & TROTINETE – UNIFORMES é uma empresa têxtil portuguesa, com 20 anos 
de experiência no mercado nacional. O nosso Core Business é a conceção 
e produção de Uniformes e roupa Corporativa.

Repensar o uniforme convencional e criar um novo conceito diretamente associado 
à moda atual, é o que nos diferencia. O objetivo é oferecer aos nossos clientes 
uma nova e confortável gama de produtos com inegável valor estético e preços 
atrativos.

As fortes relações de trabalho que construímos com os nossos fornecedores 
permitem-nos uma constante pesquisa e atualização nas matérias-primas que 
escolhemos.

Os nossos Uniformes, sejam de criança ou de adulto, abrangem todos os ramos 
de atividade, desde a Restauração, Hotelaria, Saúde, Educação, Serviços e Área 
Institucional.

Procuramos parceiros que queiram colaborar connosco em projetos promissores 
e ambiciosos na área do fardamento.

Estamos aptos a produzir qualquer tipo de artigo têxtil, desde a fase da conceção 
até à entrega do produto final.
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Ultra Controlo International, Lda.

Sabino de Pompeia Viegas
CEO

Travessa do Campo da Telheira, nº 104 Lote 6
Vila Nova da Telha
4470-828 Maia - PORTUGAL
Tel.: +351 219 154 350
Fax: +351 219 259 002
E-mail: comercial@ultracontrolo.com
Web: www.ultracontrolo.com

A Ultra Controlo é o único fabricante português de centrais de gases medicinais, 
incluindo centrais de ar medicinal totalmente isentas de óleo, centrais de vácuo 
medicinal, centrais de produção de oxigénio medicinal e centrais de  aspiração 
de gases anestésicos.

Estamos incluídos na lista de Fabricantes Europeus de Dispositivos Médicos, tendo 
largas centenas de centrais de gases medicinais a operarem 24/24h, sem uma 
única paragem.
 
O nosso fabrico rege-se pelos padrões implementados pela ISO 13485:2003. 
Todas as nossas centrais são construídas com base na ISO 7396-1 / ISO 7396-2, 
e satisfazem os requisitos essenciais da Diretiva Europeia 93/42/CEE, sendo 
certificadas pelo organismo notificado (CE-0120) SGS-UKAS como dispositivos 
médicos da classe IIb.

Temos capacidade de operar sob diferentes normas de gases medicinais:  
AFNOR, BS - HTM, etc.

Continuamos empenhados na promoção do uso dos melhores e mais avançados 
sistemas de produção de gases medicinais, promovendo as boas práticas e uma 
cultura de consciência para com o ser humano, habilitando os hospitais para 
uma melhor prestação nos cuidados de saúde. 

Desempenhamos um papel vital na área hospitalar. O nosso foco é proteger a 
integridade física de todas as pessoas envolvidas necessitam de gases medicinais.

Exija o melhor, exija Ultra Controlo !
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UMBELINO MONTEIRO, S.A.

Teresa Monteiro
Diretora Geral

Rua do Areeiro
3105-218 Meirinhas - PORTUGAL
Tel.: +351 236 949 000
Fax: +351 236 949 049
E-mail: export@umbelino.pt
Web: www.umbelino.pt

A Umbelino Monteiro é um fabricante português de telhas cerâmicas, com mais 
de 50 anos de história e uma presença de mais de 15 anos no mercado angolano.

As telhas da Marca UM são uma referência no mercado angolano da construção 
civil, pela sua qualidade e resistência.

Em 2013 a Umbelino Monteiro apresenta-se em Angola com um novo produto, 
que irá revolucionar o mercado das telhas cerâmicas. Apresentamos as nossas 
TELHAS ADVANCE, o topo de gama dos nossos produtos, representando o que 
de mais sofisticado se faz no mundo.

A telha ADVANCE obedece aos mais rigorosos padrões de qualidade e representa 
o supremo luxo em produtos de cobertura. Fabricada em moldes de gesso, esta 
telha tem um acabamento superior, aliado a uma muito elevada resistência 
do produto, tanto ao choque como à humidade.

O seu telhado nunca mais terá que ser vermelho. Marque a diferença na sua casa, 
com a vasta gama de cores e acabamentos das telhas ADVANCE, que serão a inveja 
dos seus vizinhos.

Com a UM e as TELHAS ADVANCE, o melhor do mundo está agora disponível 
em Angola.

João Lage
Diretor de Exportação
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Unicer Bebidas, S.A.

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

Empresa de Bebidas.

Antonio Mirada Costa
Manager Mercado Angola

Ricardo Assunção
Manager Marcas Angola
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VALART

Valdemar Coutinho
General Manager

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

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

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

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

Os VALARTLIFTS são construídos com uma relação qualidade/preço que lhes confere 
uma forte componente competitiva diferenciadora da concorrência e é 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 FILDA 2013, pretende consolidar as parcerias que 
temos vindo a desenvolver com os principais transportadores angolanos.
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Stand 01

Vantagem+ 
Consultores de Formação, Lda.

José Júlio Carvalho
Diretor Comercial e Mercados Internacionais

Largo Machado de Assis, nº 7 - C
1700-116 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 493 333
Fax: +351 218 486 181
E-mail: internacional@vantagem.com
Web: www.vantagem.com

Fundada em 1993, a Vantagem+ é líder em Portugal na formação para profissionais. 
Para além dos serviços de Formação, especializou-se também, desde 2012, 
em serviços de Consultoria, Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado da formação e consultoria, 
a missão da Vantagem+ é ajudar as empresas e gestores a reforçarem as suas 
competências, potenciando o investimento na formação e reforçando  
a competitividade das empresas.

Com centros de formação em Lisboa, Leiria, e Porto, iniciou a sua expansão 
internacional em 2003, e atualmente opera em 5 países de língua portuguesa: 
Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
Através dos seus cursos, seminários e conferências, a Vantagem+ leva até estes 
mercados toda a inovação e as últimas tendências em Formação e Recursos 
Humanos, áreas essenciais para o desenvolvimento das empresas e das sociedades.

Rege-se pelos mesmos valores que imprime à sua vasta oferta formativa: 
Dedicação e orientação para os clientes, lealdade, inovação, profissionalismo, 
transparência, sentido de ética, competência, simpatia e uma forte aposta no 
trabalho em equipa.

Para garantir uma formação de excelência, a Vantagem+ conta com uma equipa 
pluridisciplinar de formadores com uma ampla experiência nas suas áreas 
específicas. 



 114

Stand 03

Vista Alegre 

Leandro Teixeira
Diretor Comercial (Mercado Angola)

Vista Alegre, 
3830-292 Ílhavo - PORTUGAL
Tel.: +351 234 320 600
Fax: +351 234 320 793
E-mail: geral@vaa.pt
Web: www.vistaalegreatlantis.com

A Vista Alegre foi fundada em 1824, em Ílhavo, e cresceu intimamente associada 
à história e cultura portuguesas, adquirindo simultaneamente uma notoriedade 
internacional ímpar.

Em 2001 foi constituído o Grupo Vista Alegre Atlantis, resultado da fusão 
com a Atlantis, empresa de cristal e vidro.

Possui atualmente 27 lojas em Portugal, marcando ainda presença com um espaço 
próprio em Madrid, Espanha, país onde está representada em 44 outras áreas 
comerciais. Angola, Moçambique, Reino Unido, França, México, China e Índia 
são alguns dos mercados em que a Vista Alegre também se encontra representada.

Nos EUA abriu recentemente um showroom no reputado FortyOne Madison, 
em Nova Iorque.

Aliando harmoniosamente tradição, modernidade, requinte e funcionalidade, 
a Vista Alegre desde há muito que colabora com designers e artistas de renome 
mundial na criação das suas peça, afirmando-se continuamente como sinónimo 
de inigualável qualidade.
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Stand 41

Vizetêxtil

André Fernandes
Diretor Geral

Rua Francisco Costa, nº 284 
4815-432 Vizela - PORTUGAL
Tel.: +351 253 489 400
Fax: +351 253 483 698
E-mail: geral@vizetextil.com
Web: www.vizetextil.com

A Vizetêxtil - Manuel Machado Fernandes & Cª., Lda., foi fundada a 4 de Novembro 
de 1981 por Manuel Machado Fernandes, desde então sócio gerente da firma.

A Vizetêxtil dedica-se ao comércio grossista na área dos textêis-lar, apresentando 
um vasto leque de artigos e coleções, desde artigos para a sala, cozinha, casa 
de banho, quarto, homem, senhora, criança, bebé e hotelaria. A Vizetêxtil apresenta 
preços extremamente competitivos, o que a torna numa das casas mais respeitadas 
na venda de têxteis-lar para revenda. 

Há mais de 30 anos a crescer no mercado português, a Vizetêxtil conta hoje com 
5 pontos de venda: Vizela, Famalicão, Albergaria-a-Velha, Samora Correia e Elvas, 
abrangendo todas as áreas do país numa política de proximidade ao cliente. 

É com essa missão de proximidade, que vai participar na FILDA, na perspetiva 
de angariar novos clientes e colaboradores para o mercado angolano.
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Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº 
4050-012 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 055 300
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Tel.: +244 222 331 485 / 336 902 / 339 032
Fax: +244 222 330 529
E-mail: aicep.luanda@portugalglobal.pt      




