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

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

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

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

Portugal é um país sofisticado, moderno, inovador. Líder em setores de ponta como 
as energias renováveis produzindo as torres eólicas mais eficientes do mundo ou autocarros 
movidos a energia do sol. Inovador em setores como o automóvel produzindo um 
grande e diversificado leque de componentes que dão vida a grandes marcas globais. 
Ousado ao desenvolver interiores de aviões em materiais amigos do ambiente contribuindo 
para a reduzir a sua pegada no planeta. Criativo ao transformar pedra dura e rios 
em monumentos à capacidade do homem construir importantes obras para o futuro.

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

Portugal é um país extraordinário!
Descubra-o. 
Aguardamos por si na FILDA 2014.

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

   • 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.

aicep Portugal Global

AICEP em Angola

Avenida de Portugal, nº 50

C.P. 1319 Luanda - ANGOLA

Tel.: +244 222 331 485

Tel.: +244 222 336 902

Fax: +244 222 330 529

aicep.luanda@portugalglobal.pt

Sede

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº    

4050-012 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 055 300   

Fax: +351 226 055 399

aicep@portugalglobal.pt   

www.portugalglobal.pt
MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração

LUÍS MOURA
Diretor em Luanda



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

Como se e



ONAL AO SEU SERVIÇO
os escritórios nos quatro cantos do mundo. 
estivesse lá.
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O 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. 

O objetivo do BFA é a melhoria contínua da qualidade de serviço e do relacionamento 
com cada um dos seus Clientes. Como forma de alcançar estes objetivos, o BFA tem-se 
mostrado empenhado na expansão da sua rede de agências, contando já com um total 
de 179 balcões em todo o território nacional dando assim cumprimento à sua política 
de proximidade e de melhoria do serviço aos Clientes. 

Como consequência do seu desempenho o 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 12ª vez consecutiva, Deustche Bank;
   • Melhor Gestão Corporativa em 2014 - World Finance
   • Melhor Programa de Cartão de Débito em 2014 - Card and epayment Africa Awards 
   • Melhor Banco Comercial em 2014 – Global Banking and Finance Review

O BFA é líder de mercado em Cartões de Débito e TPA – Terminais de Pagamento Automáticos, 
e no ano de 2013 captou mais de 120 mil novos clientes superando a fasquia de 1 milhão 
de clientes, afirmando-se como uma referência na banca de retalho em Angola. Apresenta 
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.
.

BFA - Banco de Fomento Angola

Rua Amílcar Cabral, nº 58

Luanda - ANGOLA

Tel.: +244 222 638 900

Fax: +244 222 638 911

luis.trindade.coelho@bfa.ao

pedro.alexandre.amorim@bfa.ao

www.bfa.ao
PEDRO ALEXANDRE AMORIM
Diretor de Marketing

LUIS TRINDADE COELHO
Diretor da Banca de Empresas
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Quinta da Marqueza 

Parque Industrial da Volkswagen - Autoeuropa

2950-557 Quinta do Anjo, Palmela - PORTUGAL

Tel.: +351 212 107 300

Fax: +351 212 107 359 

info@atec.pt

www.atec.pt 

ATEC - Academia de Formação

A constituição da ATEC teve como fundamento a necessidade de criar uma organização 
que contribuísse para o aumento da qualificação dos profissionais e consequentemente 
da empregabilidade, contribuindo significativamente para o aumento da qualidade 
e da produtividade do tecido empresarial.

HANS MULLER 
Diretor Executivo
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A CCIPA é uma associação empresarial privada, juridicamente portuguesa (desde 1987) 
e angolana (desde 1991), criada para proporcionar às empresas os conhecimentos que lhes 
permitam avaliar com segurança a possibilidade de internacionalizarem a sua atividade 
para os mercados angolano e português bem como prestar-lhes o apoio institucional 
necessário ao seu bom acolhimento por parte das instituições oficiais e governamentais 
de Angola e de Portugal.

A FILDA é uma realização importante para as relações entre as empresas angolanas  
e portuguesas, pelo que constitui um momento relevante para a Câmara aprofundar os 
conhecimentos que possui 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 o jantar Mesa de Portugal, 
que visa aproximar os empresários dos dois países, tendo em vista a formação de parcerias.

Delegação em Angola
Edifício Monumental - Rua Major Kanhangulo, nº 290 - 1º Dtº
Luanda - ANGOLA
Tel.: +244-924 918 149 
Fax:  +244-222 372 017 
ccipa@cciportugal-angola.p

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
PORTUGAL - ANGOLA

Edifício Luxor

Avenida da República, nº 101, 3º - Sala D

1050-204 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 940 133

Fax: +351 213 950 847

ccipa@cciportugal-angola.pt

www.cciportugal-angola.pt
CHINDALENA LOURENÇO
Delegada em Angola

ISABEL SANTOS
Diretora Executiva



Edifício O – Campus do Lumiar

Estrada do Paço do Lumiar

1649-038 Lisboa - PORTUGAL

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

Fax: +351 213 640 011

crup@crup.pt

www.crup.pt 

Portugal apresenta um parque universitário moderno, com Centros de Investigação 
de qualidade, avaliados por painéis internacionais, dispondo de um corpo docente altamente 
qualificado, integrando redes internacionais e programas de mobilidade que facultam 
aos estudantes, internos e externos, a oportunidade de contacto com realidades de outros 
países.

Com uma forte ligação às empresas e nesse permanente processo de transferência 
de conhecimento e de tecnologia são proporcionados aos nossos alunos contactos 
fecundos com o tecido produtivo e com a cultura, preparando-os para os exigentes desafios 
de uma sociedade em acelerado processo de transformação estrutural.

CRUP 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
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Rua de São Bento, nº 640  

1250-222 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 845 600

Fax: +351 213 852 596

uccla@uccla.pt

gab-secretariogeral@uccla.pt 

www.uccla.pt

UCCLA       
União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa

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

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

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

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

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

Atualmente, a Comissão Executiva da UCCLA é presidida pela Câmara Municipal da Praia, 
em Cabo Verde, e a Assembleia Geral pelo Conselho Municipal de Maputo, em Moçambique.
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A Adega de Ponte de Lima foi fundada em 1959. Com sede na rua Conde de Bertiandos, 
na vila de Ponte de Lima – a vila mais antiga de Portugal – a Adega dispõe atualmente 
de uma capacidade de onze milhões e meio de litros.

A Adega de Ponte de Lima, sendo a expressão institucional de cerca de 2000 produtores, 
seus familiares e trabalhadores, constitui sem dúvida a mais relevante estrutura, se se quiser, 
a maior empresa do concelho de Ponte de Lima.   
Em 1998, a Adega obteve certificação de Qualidade pela Norma NP EN ISSO 9001, 
atribuída pela APCER – Associação Portuguesa de Certificação, tornando-se, assim, 
a primeira adega do País a dispor desta certificação.

A Adega de Ponte de Lima insere-se na sub-região do Lima, uma das nove sub-regiões 
que integram a Região Demarcada dos Vinhos Verdes, a noroeste de Portugal, que pelas 
suas características naturais de solo e clima e pelas castas que possui, produz vinhos muito 
diferentes, mas com características comuns, medianamente alcoólicos, frutados e frescos.

Os vinhos da Adega de Ponte de Lima resultam da vinificação de uvas perfeitamente 
maduras de castas regionais, provenientes das vinhas dos seus associados, assegurando 
a autenticidade e o carácter do genuíno Vinho Verde.

Nos vinhos Brancos, o Loureiro tem expressão especial pela sua magnífica adaptação 
ao “terroir” da Ribeira Lima – berço do Loureiro – dando origem a um vinho muito apre-
ciado pelo aroma e pelas suas excelentes características olfato-gustativas.

Nos vinhos tintos destaca-se o Vinhão produzido exclusivamente da casta com o mesmo 
nome. O Vinhão identifica-se pelo seu aroma inconfundível a frutos vermelhos e frutos 
silvestres e pelo seu requintado paladar.

ADEGA PONTE LIMA

Rua Conde de Bertiandos

4990-078 Ponte de Lima - PORTUGAL

Tel.: +351 258 909 700

Fax: +351 258 909 709

secretariado@adegapontelima.pt

www.adegapontelima.pt
MANUEL GREGÓRIO
Comercial
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A AFINOMAQ é uma empresa portuguesa de referencia no desenvolvimento e construção  
de máquinas para enchimento de produtos líquidos ou pastosos, máquinas de rotular 
e capsular.

Reputada pelo empenho e saber técnico, tem investido nos últimos 22 anos também no 
desenvolvimento de projetos chave na mão. Com uma larga experiência em África na 
implantação de fábricas completas nas área alimentar, bebidas e detergentes.

Aposta na prestação de serviços de qualidade, ambiente e segurança .

Presta serviços de manutenção e formação. 

AFINOMAQ, LDA.

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

afinomaq@afinomaq.pt

www.afinomaq.pt
PEDRO ANDRADE 
Comercial

RICARDO COELHO  
Comercial

PAULO LINO 
Comercial
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O nosso papel é fabricar produtos de papel tissue que vão de encontro às necessidades 
dos nossos clientes. Disponibilizamos no mercado papel higiénico, rolos de cozinha, 
guardanapos, rolos industriais e outros, contribuindo desta forma para a melhoria da 
qualidade de vida.

Delegado Comercial em Angola:
Carlos Macedo
Tel.: +244 943 858 408 
carlos.macedo@amspt.eu

AMS-BR Star Paper, S.A. 

Estrada Nacional 241

Zona Industrial

6030-245 Vila Velha de Rodão - PORTUGAL

Tel.: +351 272 549 020

Fax: +351 272 549 049

info@ams-br.eu

www.ams-br.eu
CARLOS MACEDO
Agente Comercial

ANTÓNIO ALMEIDA
Diretor Comercial
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ARCEN Engenharia, S.A. dedica-se ao projeto; produção; montagem e assistência de 
equipamentos de betão, argamassas secas, reciclagem agregados e asfalto. 
É essencialmente uma empresa de cariz técnico suportada pela tecnologia mais recente 
no mercado por forma a fornecer as melhores soluções aos seus clientes.

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

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

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

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

ARCEN ENGENHARIA, S.A.

Rua de S. Caetano, nº 125

Zona Industrial de S.Caetano

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

Tel.: +351 227 637 130

Fax: +351 227 637 159

arcen@arcen.pt

www.arcen.pt
ANTONIO AZEVEDO
Diretor Comercial
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A Aveicellular é uma empresa sediada em Aveiro, no concelho de Albergaria-a-Velha e 
que se dedica ao comércio de produtos de telecomunicações e acessórios.

Fundada em Outubro de 1999, a Aveicellular é um exemplo de crescimento sustentado. Prova 
disso é a expansão do negócio a nível tecnológico, com a constante tentativa de melhoria 
da sua presença online.

A Aveicellular tem expandido o seu negócio, com as parcerias efetuadas com as conhecidas 
marcas: LG, Samsung, Huawei, Sony, Belkin, TopCom e SBS e as principais cadeias comerciais, 
como também expansão da atividade da empresa para o mercado internacional.

A estratégia da empresa resume-se à diversificação dos produtos e do público-alvo e à rápida 
satisfação das necessidades dos clientes garantindo entregas no prazo de 24h a 48h. 

A expansão e o reconhecimento da empresa têm sido o nosso objetivo. Há mais de uma 
década que a Aveicellular participa em diversas feiras nacionais e internacionais 
(Simo - Madrid, CeBit - Alemanha, Gitex - Dubai e 3GSM - Barcelona), tendo feito 
investimentos em instalações, materiais tecnológicos e em recursos humanos de forma 
a acompanhar o progresso da empresa.
                          

AVEICELLULAR

Rua da Cavada, nº 83

3850-516 Soutelo, Branca 

Albergaria a Velha - PORTUGAL

Tel.: +351 917 520 146

Fax: +351 234 543 048

isabel.almeida@aveicellular.pt

www.aveicellular.com
ANDRE FONTINHA 
Director de Vendas
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AZCOA - Azeite produzido em Trás-os-Montes, em clima de tipo mediterrânico, caracterizado 
por um microclima com acentuada amplitude térmica, invernos frios, verões muito quentes 
e fraca pluviosidade durante todo o ano. Associado aos terrenos xistosos e ao relevo 
elevado, estes fatores invulgares possibilitam um sabor único e inconfundível às nossas 
variedades de azeite.

Rua da Fábrica – Castelo Melhor

5150-180 Vila Nova de Foz Côa - PORTUGAL

Tel.: +351 279 718 030

marketing@jccoimbra.pt

rgiesteira@jccoimbra.pt

www.jccoimbra.pt
MIGUEL AROUCA
Diretor Comercial

RUI GIESTEIRA
Administrador

AZCOA - Azeites do Côa, Lda



A Azeol S.A., é uma empresa portuguesa que se dedica á comercialização de Azeites, 
Óleos Vegetais, Azeitonas, Vinagre e Atum. Desde cedo que os seus produtos tiveram 
uma grande aceitação o que permitiu desenvolver uma estrutura preparada para 
responder a todas as necessidades dos seus clientes mesmo as mais exigentes.

Para além do mercado interno, a exportação foi a estratégia escolhida e passados mais 
de 36 anos a Azeol exporta para mais de 34 países, sendo líder em alguns dos seus 
mercados.

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

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

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

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

Azeol, S.A.

Estrada Nacional 8

Km 48.8 sentido Torres Vedras - Bombarral

2560-236 Vale Rosas, Torres Vedras - PORTUGAL

Tel.: +351 261 335 450

Fax: +351 261 335 459

geral@azeol.pt

www.azeol.pt
AVELINO SANTOS
Diretor Comercial

32 STAND 19  
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A BALANÇAS MARQUES, Lda., do Grupo José Pimenta Marques, é uma empresa portuguesa 
com mais de 40 anos de atividade no fabrico de balanças, especializada em todo o tipo 
de equipamentos de pesagem comercial e industrial.

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

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

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

Da nossa gama de produtos fazem parte:
   • BALANÇAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS;
   • BÁSCULAS PESA-CAMIÕES;
   • VISORES DE PESO;
   • POS;
   • SOFTWARE.

Balanças Marques

Parque Industrial de Celeirós, 2ª fase

Apartado 2376

4701-905 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 309 830

Fax: +351 253 672 882

bm@balancasmarques.pt

www.balancasmarques.pt
PAULO MARQUES
Diretor Comercial
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O Banco BIC Português tem como objetivo estratégico aproximar investidores portugueses e 
angolanos e estabelecer-se como ponte entre os dois países.

Banco BIC Português

Av. António Augusto de Aguiar, nº 132

1050-020 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 598 000

Fax: +351 213 598 494

marketing@bancobic.pt

www.bancobic.pt
JAIME PEREIRA
Vice-Presidente da Comissão Executiva

LUÍS MIRA AMARAL
Presidente da Comissão Executiva



35STAND 45

Situada em Reigoso, Oliveira de Frades, a Biocarne® é uma empresa da área alimentar, 
orientada na comercialização de carnes, tanto no mercado interno, mas também no mercado 
internacional. 

Apresentando uma vasta gama de produtos, entre os quais carnes e os seus derivados, 
produtos de salsicharia tradicional, preparados de carnes e pré-cozinhados, procurando 
sempre em apostar na inovação e no desenvolvimento de novos produtos, na perspectiva 
de satisfazer as necessidades e expectativas dos nossos consumidores.

A nossa produção visa oferecer ao consumidor produtos seguros e com a maior qualidade 
possível, garantindo a confiança e a preferência do cliente pela marca Biocarne®, assim 
somos orientados por valores de integridade e de transparência para com os clientes 
e consumidores finais.

BIOCARNES ANGOLA, LDA.
HEGIPESCAS, LDA.
Bita Sapu Km 12
Municipio de Viana
Luanda - ANGOLA

BIOCARNES

Lugar de Paredes de Gravo S/N

3680-174 Pinheiro OFR - PORTUGAL

Tel.: +351 232 758 222

Fax: +351 232 758 222

fernando@biocarnes.pt

www.biocarnes.pt
MAURO FERREIRA  
Gerente

FERNANDO MOREIRA
Gerente

EMERSON DOS SANTOS
Gerente
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www.bluekids.pt   /   www.facebook.com/bluekids.pt

A Pinkwave é uma empresa portuguesa que trabalha no setor produtivo e de distribuição, 
desde 1974. 
Fabrica produtos de bebé e criança com a marca Blue Kids, e é especializada em produtos 
100% algodão, de extrema qualidade. O têxtil português tem desempenhado um papel 
bastante relevante no mercado, devido à sua extrema qualidade e preços competitivos. 
Assim sendo, esta empresa pretende fazer crescer a sua marca no mercado de exportação, 
bem como, criar parcerias estratégicas com empresas de forte representatividade 
no mercado.

Blue Kids

Rua Nova, nº 333

4485-372 Macieira da Maia

Vila do Conde - PORTUGAL

Tel.: +351 938 325 382

ricardo302010@gmail.com

www.bluekids.pt 
RICARDO SANTOS  
Responsável Exportação
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A Broca d'Aço é o maior fabricante português de máquinas e equipamentos de perfuração 
para captação de águas. 

Desde 1988 no mercado nacional, iniciou a exportação em 1994, tendo conquistado 
mercados europeus como Espanha, França e Itália e mercados extra comunitários como 
Angola, Moçambique, Senegal e Marrocos. 

Atualmente seremos o fabricante de equipamentos de perfuração com maior número 
de máquinas a operar no mercado Angolano, fruto da nossa qualidade e dedicação 
a um setor importante no desenvolvimento das infraestruturas locais de apoio à sociedade 
angolana.

BROCA D'AÇO, LDA.

Rua 5 de Outubro, nº 68

2705-737 São João das Lampas - PORTUGAL

Tel.: +351 219 608 970

Fax: +351 219 608 979

brocadaco@mail.telepac.pt

www.brocadaco.pt
JORGE VASCONCELOS
Diretor Técnico/Comercial
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Destacadamente líder nacional e um dos mais importantes a nível Europeu, o Grupo Cabelte 
posiciona-se, hoje em dia, no desenvolvimento e conceção de sistemas e soluções nas áreas 
de energia e telecomunicações, focalizando a sua atividade na produção de cabos de energia 
de baixa, média e alta tensão, cabos de telecomunicações de fibra ótica e de cobre e fios 
automóveis.

Com cerca de 600 colaboradores, contando com 3 pólos industriais no espaço ibérico e várias 
subsidiárias na Europa, África e América do Sul, o Grupo Cabelte continua o seu esforço 
sustentado de investimento e internacionalização, melhoria da rentabilidade interna 
e capacidade de resposta às exigências dos mercados nacional e internacional.

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

CABELTANGOLA, LDA.
Complexo Comercial de Coitec 
Bairro de Benfica km 7 
Luanda - ANGOLA 

CABELTE

Rua Espírito Santo

4410-420 Arcozelo, VNG - PORTUGAL

Tel.: +351 227 537 500

Fax: +351 227 537 513

hugo.amorim@cabelte.pt

www.cabelte.pt 
PEDRO NEIVA
Business Development Manager
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A Calibrafruta, Lda., fundada em 1992 com sede em Leiria, Portugal, tem desde então 
procurado inovar e acompanhar o mercado hortofrutícola apostando no apoio técnico 
qualificado e na relação de proximidade com o cliente.

Avaliando as capacidades de produção, é possível estudar e ajustar os equipamentos 
às necessidades específicas de cada cliente.

Com fabrico próprio e comércio de todo o tipo de equipamentos para o setor da fruta e 
não só, o calibrador eletrónico destaca-se pela sua construção rigorosa, pela alta tecnologia na 
calibração da fruta a peso, diâmetro, cor e também qualidade externa.

Sistemas de lavagem e pesagem são igualmente importantes na nossa produção permitindo 
corresponder às exigências do setor da batata, cenoura entre outros vegetais e legumes.

CALIBRAFRUTA
EQUIPAMENTOS HORTOFRUTICOLAS, LDA.

Rua Principal, nº 1979

Chá da Laranjeira 

2425-821 Souto da Carpalhosa - PORTUGAL

Tel.: +351 244 613 869

calibrafruta@calibrafruta.com

www.calibrafruta.com
JOSÉ MANUEL CAETANO
Gerente
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A CARFEL fabrica instalações para fabricação de blocos de cimento. Os equipamentos 
produzidos caracterizam-se pela construção robusta e as suas excelentes qualidades 
de produção bem como rentabilidade. Incorporamos nas nossas máquinas tecnologia 
avançada para conseguir altas produções e minimizar a manutenção de forma a acompanhar 
as exigências do mercado.

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

CARFEL

Rua das Sebastianas, nº 25

4590-292 Freamunde - PORTUGAL

Tel.: +351 255 879 179

Fax: +351 255 878 360

geral@carfel.pt

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

CARTONEX

Rua 1º de Maio, nº 121

Zona Industrial, nº 1 - Apartado 276

3701-912 S. João da Madeira - PORTUGAL

Tel.: +351 256 823 475

Fax: +351 256 822 911

cartonex@mail.telepac.pt

www.cartonex.pt
ISABEL LIMA
Economista
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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 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.

CAVACAS ALVES, LDA.

Rua António Sérgio, nº 4-B

Apartado 549

2620-132 Póvoa Stº Adrião - PORTUGAL

Tel.: +351 219 388 614

Fax: +351 219 389 441

cavacasalves@gmail.com

www.cavacasalves.pt
JOSE MANUEL CAVACAS ALVES 
Gerente
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ALUMÍNIOS CESAR, S.A., ou CELAR, como é mais conhecida, é uma empresa industrial 
com 35 anos de existência, que emprega cerca de 100 pessoas, e se dedica à fabricação 
e comercio de artigos metálicos de cozinha, sendo especialistas em revestimento 
anti-aderente, em particular produtos WEILBURGER e WHITFORD. Os nossos produtos 
são comercializados com a marca CELAR, ou em alguns casos com a marca do cliente.

O nosso principal mercado é o nacional, onde no segmento dos anti-aderentes, estamos 
posicionados num evidente primeiro lugar, há muitos anos (fonte ACNielsen). Esta 
posição de topo é fruto de um trabalho cujo 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, Argélia, Suiça, EUA, 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.

CELAR

Zona Industrial de Cesar

3701-906 Cesar - PORTUGAL

Tel.: +351 256 850 350

Fax: +351 256 850 359

lurdes.amorim@celar.pt

www.celar.pt
LURDES AMORIM
Diretora Comercial Exportação



44 STAND 14  

A Colep, uma empresa do Grupo RAR, é um líder global na indústria de embalagem de bens 
de consumo e de contract manufacturing. Com um volume de negócios de 543 milhões 
de euros, Colep emprega cerca de 3.600 pessoas em Portugal, Brasil, Alemanha, México, 
Polónia, Espanha, Emirados Árabes Unidos e no Reino Unido. 

Trabalhamos em parceria com as marcas multinacionais de bens de consumo de Higiene 
Pessoal e de produtos de Beleza. A nossa oferta inclui também uma gama de produtos 
de Household que contempla Higiene do Lar, Veterinária, produtos Auto e outros segmentos. 
Oferecemos soluções de outsourcing rápidas e flexíveis, que cobrem desde o trabalho 
conceptual de novas gamas até a entrega em destinos em todo o mundo, desenhando 
soluções globais para clientes que procuram proximidade com os seus mercados. 

A nossa experiência em contract filling de aerossóis e líquidos permite-nos ser a escolha 
preferencial dos nossos clientes e, em alguns casos, uma extensão das suas próprias 
fábricas.

A Colep é um dos mais importantes produtores Europeus de Aerossóis e o líder Ibérico 
de embalagens de General Line. 

Concentrando-se em marcas líderes oferecemos aos nossos clientes mais de 30 anos 
de experiência em embalagens de folha-de-flandres. 

Com três fábricas e um processo de produção verticalmente integrada (incluindo impressão), 
transformamos as necessidades do mercado em soluções de embalagem. 

Colep

Lordelo - Vila Chã

Apartado 14

3731-955 Vale de Cambra  - PORTUGAL

Tel.: +351 256 420 100

Fax: +351 256 422 059

enquiries@colep.com

www.colep.com
JORGE GONÇALVES
Sales Manager
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Desde a sua fundação em 1999, a Complai tem-se diferenciado no mercado da construção 
com irreverência e vanguardismo. Cumprindo o seu lema “rigor ao milímetro”, conquistou 
a preferência de muitos clientes e uma imagem de grande profissionalismo no mercado.

Temos obra feita em diversos setores de mercado, tendo adquirido uma grande experiência, 
nomeadamente na área do retalho e escritórios, onde fatores competitivos como o 
cumprimento de prazos e a importância das intervenções serem realizadas num curto 
espaço de tempo, sem prejuízo da perfeição dos acabamentos e atenção aos detalhes, 
têm sido determinantes no nosso sucesso.

A Complai traçou uma estratégia de internacionalização com particular ênfase nos mercados 
angolano e espanhol, onde já nos encontramos presentes, assente numa gestão moderna 
e adaptada às melhores práticas internacionais e numa política de comunicação transparente 
e eficaz.

Complai, Construção, S.A.

Rua da Guiné, nº 25 - 1º                                                         

2685-336 Prior-Velho - PORTUGAL

Tel.: +351 219 428 850

Fax: +351 219 428 859

mail@complai.pt

www.complai.pt
ANDREIA CASCAIS
Diretora de Vendas

JOAQUIM SERRÃO 
CEO
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A CONDURIL – ENGENHARIA, S.A., foi constituída em 1959, e atua em todos os ramos 
da Engenharia Cívil como a construção de estradas e auto-estradas, trabalhos hidráulicos, 
construção cívil, 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 cívil 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 políticas 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.

CONDURIL ENGENHARIA S.A. - SUCURSAL DE ANGOLA
Rua 2 IL (Ao Largo Ambiente)    Luanda - ANGOLA
Tel.: +244 222 310 153    Fax: +244 222 310 713
expgeralluanda@conduril.pt

CONDURIL ENGENHARIA, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 1835

Ermesinde - Valongo

4445-416 Ermesinde - PORTUGAL

Tel.: +351 229 773 920

Fax: +351 229 748 668

expedientegeral@conduril.pt

www.conduril.pt
RICARDO CARVALHO
Diretor Estudos e Orçamentos

MIGUEL ANDRADE
Diretor Geral

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

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

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

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

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

Sempre preocupada com as necessidades dos seus clientes, o principal 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 bastante 
competitivos.

CONSERVAS PORTUGAL NORTE

Rua Sousa Aroso, 580/620

4450-287 Matosinhos - PORTUGAL

Tel.: +351 229 380 019

Fax: +351 229 371 444

conservas@portugalnorte.com

www.portugalnorte.com 
ELVÉCIO SOUSA
Gerente

CLÁUDIO RIBEIRO
Diretor Comercial
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Fundada em Alcobaça em 1944, a Crisal produzia lustres em cristal e vidro doméstico. 
Implantada na Marinha Grande, desde 1970, é a única do género em Portugal e está 
fortemente presente no mercado europeu. Em 2005 é adquirida pela Libbey, o segundo 
maior grupo mundial na produção de vidro automático.

A Crisal oferece um vasto portfolio, desde copos, cálices e taças a produtos maiores, 
como canecas e vasos. Também oferece possibilidades competitivas em design, decoração 
e embalagem, sendo especialmente forte na produção de peças exclusivas, cujas 
possibilidades técnicas permitem uma ampla gama de opções adaptada às necessidades 
dos clientes.

Com uma produção anual de 110 milhões de peças, a Crisal conta com 2 fornos (143 
toneladas diárias) e 8 linhas de produção (soprado, prensado e caliçaria).
Tendo como prioridade a melhoria contínua na qualidade dos produtos, a Crisal (certificada 
pela norma ISO9001) foca-se na optimização da tecnologia existente e na criação de novas 
tecnologias que permitam o seu desenvolvimento de acordo com as necessidades do 
mercado.

O objetivo principal da Crisal é fornecer o melhor produto aos clientes ao nível de qualidade, 
preço, design e serviço. Todos estes fatores justificam as exportações para mais de 100 
países nos 5 continentes.

Crisal - A Libbey Company

Rua de Portugal, nº 1 - Apartado 233

2431-903 Marinha Grande - PORTUGAL

Tel.: +351 244 545 869

Fax: +351 244 505 801

ana.aires@libbey.com

carlos.montalvo@libbey.com

www.crisal.com

www.libbey.com
IGOR SKLIBA
BtB Sales Manager

ANTONIO FILIPE 
BtB Account Manager

CARLOS MONTALVO
Commercial Account Manager Africa
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A DAPE é uma empresa de energias renováveis especialista em Bombas Solares, Luminárias
Solares, e Kits Solares. Temos as melhores soluções para abastecimento de água, irrigação,
iluminação e abastecimento energético através de sistemas fotovoltaicos.

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

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

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

DAPE - New Energy

Rua Professor Dr. Henrique de Barros, nº 28

Centro Empresarial de Ferreiros

4705-319 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 286 351

geral@dape.pt

www.dape.pt
PEDRO CUNHA
Gerente
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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 prospeção 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.

Domus Capital

Rua das Macieiras, nº 201 

4445-502 Ermesinde - PORTUGAL

Tel.: +351 229 020 859

info@domus.pt 

www.domus.pt
SÉRGIO DUARTE 
Export Manager 
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Empresa vocacionada para formação profissional na área dos equipamentos industriais 
(gruas, empilhadores, plataformas de elevação de pessoas).

Formamos à vários anos profissionais na área dos transportes de mercadorias e passageiros 
e desenvolvemos também projetos de segurança rodoviária.

ECE Formação & Consultadoria 

Rua Luis Cristino da Silva, Lote 238, Loja D 

1950-178 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 218 594 331

eceformacao@sapo.pt

www.eceformacao.com
LUIS MIGUEL VENTURA 
Diretor Pedagógico
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Constituída em 1948, embora com uma história centenária, a Efacec é o maior grupo 
elétrico de capitais portugueses. Tem mais de 4600 colaboradores e está presente em mais 
de 65 países, nos cinco continentes. O portefólio de atividades da Efacec abrange as áreas 
de Transformadores (Transformadores e Servicing), Aparelhagem e Automação (Aparelhagem 
de Média e Alta Tensão e Automação), Engenharia (Contracting e Ambiente) e Mobilidade 
e Logística (Transportes, Logística, Manutenção e Sistemas de Electrónica de Potência).

A atividade da Efacec assenta numa abordagem Sistemista e Integradora, que rentabiliza 
as várias valências da Companhia para maximizar o valor criado para o Cliente.

Efacec Angola, Lda.
Rua da Nori, Sector C, Casa 20, INOT
Bairro Morro Bento II
CP 10409 Luanda - ANGOLA
geral.ao@efacec.com

Efacec

Parque Empresarial Arroteia Poente

Arroteia - Leça do Balio - Apartado 1018

4466-952 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL

Tel.: +351 229 562 300

Fax: +351 229 403 005

comunicacao@efacec.com

www.efacec.com
JOSÉ CABRAL COSTA
Director Geral
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A ELEVO tem um legado que nos honra. Possuímos uma experiência acumulada no setor 
da Engenharia e Construção. Estamos em Angola porque acreditamos, porque sentimo-nos 
com confiança para evoluir. A ELEVO tem a necessária competência para abraçar os projetos 
mais desafiantes que o País pretende levar a cabo. Pretendemos, juntamente com Angola, 
elevar e evoluir.

Estamos em Angola há 22 anos com experiência comprovada na construção civil, construção 
de estradas, pontes, infraestruturas hidráulicas de todo o tipo e infraestruturas urbanas, 
bem como dispomos de centros de  produção de inertes e produção de betões e betuminosos 
em várias Províncias.
Com a ambição de se apresentar como "Player” essencial no panorama africano, o Grupo 
Elevo oferece soluções.

Monte Adriano Engenharia e Construção, S.A.
Hagen Angola, S.A.
Monte Adriano Angola, Lda
Eusébios Angola – Construção Civil
Rua Garcia Neto, 67
Bairro de São Paulo, Luanda
Angola 

Elevo Group

Edifício Elevo

Estrada do Seminário, nº 4

2610-171 Alfragide, Amadora - PORTUGAL

Tel.: +351 214 759 000

Fax: +351 214 759 500

geral@elevogroup.com

www.elevogroup.com
RUI ROCHA
Comunicação e Marketing

EUSÉBIO SILVA
Diretor Área Comercial

SÉRGIO RIBEIRO
Diretor Geral Coordenador
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A Eurofrozen – Indústria e Comércio de Produtos Alimentares foi constituída em 1985 e atua 
no setor dos produtos alimentares pré confecionados e ultracongelados, produzindo e 
comercializando uma gama alargada de refeições, complementos e sobremesas, com as 
marcas Cozinha Pronta, Cozinha Pronta Kids e Cozinha Pronta Foodservice. 

Os produtos da Eurofrozen obedecem a um rigoroso processo de fabrico, sendo todos 
produzidos sem quaisquer aditivos ou conservantes, satisfazendo todas as normas 
de certificação de qualidade em vigor. 

A Cozinha Pronta oferece um menu variado de deliciosas refeições, onde se incluem 
sopas, pratos de carne e peixe, acompanhamentos, massas, salgados e sobremesas, com 
sabor caseiro e preparadas com os melhores ingredientes naturais e sem adição de 
corantes nem conservantes. 

A linha Foodservice foi desenvolvida com o objetivo de oferecer ao mercado de alimentação 
fora de casa, as melhores soluções de refeição com um compromisso de qualidade, que 
diferenciem e tragam mais opções para os profissionais do setor.

A Eurofrozen é uma Empresa Certificada pelas normas internacionais ISO 9001:2008 
e ISO 22000:2005 no âmbito dos seus Sistemas de Gestão da Qualidade e Gestão da 
Segurança Alimentar respetivamente, evidenciando uma clara preocupação com a 
Qualidade e Segurança Alimentar dos produtos que produz e comercializa.

Quinta Vale de Flores, Feijó

2810-370 Almada - PORTUGAL

Tel.: +351 212 588 350

Fax: +351 212 588 358

comercial@eurofrozen.com

www.eurofrozen.com
HELENA ARAUJO
Diretora Geral

Eurofrozen
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A FAMEX empresa com mais de 20 anos no mercado Português, já presente em Angola, 
onde executou e está a executar diversas obras na Industria Hoteleira. A Famex projeta 
e fabrica linhas de mobiliário inox de alta qualidade, com destaque para as LINHAS AÉRIAS 
e LINHAS 4=1, que são um produto inovador, com grande adaptabilidade neste mercado, 
quer pela sua higiene, quer porque, pela sua natureza, reduzem o volume e os custos 
de transporte.

O nível tecnológico alcançado faz dos equipamentos produzidos e instalados por medida, 
o produto certo para satisfazer no máximo grau as necessidades do cliente e utilizador. 
Fabricado segundo os mais altos padrões de qualidade, a nossa vasta gama de modelos, 
inclui bancadas de trabalho ou de lavadouro, centrais e murais, com ou sem prateleiras, 
portas e tulhas.

Modularidade, eficiência, robustez, flexibilidade e comodidade absolutas. Devido à sua 
facilidade de limpeza, estes elementos são a escolha ideal para quem procura melhorar 
a sua própria eficiência.

O mobiliário FAMEX, estudado ao mínimo detalhe, é o melhor complemento para qualquer 
tipo de cozinha profissional.

FAMEX, LDA.

Rua Quinta das Rosas, Lote 19 

Quinta da Galega

2840-579 Paio Pires - PORTUGAL

Tel.: +351 212 552 122

Fax: +351 212 552 124

famex@famex.pt

www.famex.pt
MAFALDA GONÇALVES PONTES 
Diretora de Marketing

PEDRO SAN-BENTO PONTES
Gerente
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A FREZITE – ENERGIA E AMBIENTE é uma empresa inovadora de soluções autónomas de 
engenharia. Desenvolvemos sistemas de bombagem solar, controlos para gestão de 
energia, iluminação solar, unidades portáteis de energia, portões e cercas automáticas. 
Consciente da importância de encontrar soluções amigas do ambiente, a FREZITE – ENERGIA 
E AMBIENTE fornece soluções autónomas com recurso a fontes de energia limpas 
e renováveis. 

Com base na engenharia industrial, a empresa apresenta soluções energéticas, aplicáveis 
a uma gama de serviços alargada, em áreas tão diversas como:
   • Fluidos e calor;
   • Eletrotecnia e eletrónica de potência;
   • Produção industrial;
   • Desenvolvimento de soluções isoladas da rede elétrica;
   • Geração de energia;
   • Consultoria e projeto.

Thinking OFF-GRID!

FREZITE - ENERGIA E AMBIENTE

Rua do Vau, nº 323

Apartado 134

4786-909 Trofa - PORTUGAL

Tel.: +351 252 400 758

Fax: +351 252 401 014

energia@frezite.com

www.frezite.energia.com
EDUARDO VON HAFE
Gestor Comercial

RUI FARIA
Gestor Comercial 
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Somos uma empresa fundada em 1947, atualmente PME LEA.

Sempre nos dedicámos ao setor de frio, nos últimos 30 anos explorámos a fabricação de 
equipamentos para extração de cerveja a copo, refrigerantes, vinho e água com e sem 
pressão.

Arrefecimento de água com tratamento para padarias.

FRIGORIFICOS IMPERIAL, LDA.

Rua Ribeira do Troca, Casal do Troca 

Lote 4 e 6, Estrada da Paiã

1675-076 Pontinha - PORTUGAL

Tel.: +351 214 789 610

Fax: +351 214 789 619

geral@fimperial.pt
PEDRO GAIO FONSECA
Assistente de Exportação
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Com início de atividade em 1920, a Galucho, encontra-se equipada para dar resposta 
aos desafios que se apresentam, por força do know-how adquirido na sua já longa 
história e da sua capacidade em produzir internamente a maior parte, e em alguns 
casos, a totalidade dos equipamentos que fabrica.
O prestígio da marca Galucho é hoje reconhecido a nível internacional e para isso contribui 
a grande qualidade dos produtos que desenvolve e a grande experiência na exportação. 
Na perspetiva de uma constante evolução, procuramos optimizar e desenvolver produtos que 
superem as expectativas dos nossos clientes, pois a marca é feita da satisfação dos mesmos.

A Galucho possui uma atividade comercial dinâmica, apoiada, a nível nacional, numa 
eficiente rede de concessionários nas principais regiões agrícolas do País, reforçada pela 
Galucho Norte (compreendendo igualmente uma área industrial), e no mercado internacional 
pelos importadores/distribuidores espalhados pelos 5 continentes.

Principais Produtos:

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

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.

GALUCHO

Av. Central, nº 4

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

Tel.: +351 219 608 500

Tlm.: +351 916 274 092

Fax: +351 219 608 599

export@galucho.pt

www.galucho.com
MANUEL TORCATO
Assessor do Presidente 
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A Germen é uma das maiores empresas de Moagem de Cereais de Portugal, foi fundada 
em 1991 e resulta da fusão entre a Companhia Aveirense de Moagense, a Sociedade 
Fomento Industrial e, desde 1997, a Sociedade Industrial Vila Franca.

Implantada no Norte do País, em Matosinhos com raízes moageiras com mais de 100 anos, 
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 Agro-alimentar, 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 
e Internacional.

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!

Germen, S.A.

Rua Joaquim Pinto, nº 91

4461-901 Senhora da Hora - PORTUGAL

Tel.: +351 229 577 140

Fax: +351 229 530 766

pfigueiredo@germoagem.com

www.germoagem.pt
PEDRO FIGUEIREDO
Diretor de Exportação
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A Granel, S.A., com uma moenda superior a 100 mil toneladas por ano, é uma das maiores 
e mais modernas moagens de trigo na Europa. 
É a única moagem em Portugal detentora de quatro certificados internacionais de qualidade: 
BRC + NP EN ISO 9001:2000 + NP EN ISO 22000:2005 + KOSHER.

A Granel, S.A., mantém o espírito de líder tecnológico associado à vontade de satisfação 
máxima das necessidades dos seus atuais e potenciais clientes.

Fazendo da exigência dos clientes a sua principal motivação, a Granel aposta continuamente 
na inovação e liderança tecnológica.

Somos atualmente fornecedores aprovados das Multinacionais KRAFT, PANRICO, NESTLE, 
BAKEMARK, PURATOS, MCDONALDS, DAN CAKE, etc.

A Granel, S.A., ao longo dos anos tem vindo a afirmar-se como uma referência de farinhas 
de trigo de qualidade em diferentes mercados, nomeadamente nos PALOP’s.

Ver website: www.granelmoagem.com

GRANEL - MOAGEM DE CEREAIS, S.A.

Quinta da Guedelha

Apartado 212, Sobralinho

2616-909 Alverca - PORTUGAL

Tel.: +351 219 518 250

Fax: +351 219 518 268

granel@granelmoagem.com

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

A Grupel também tem uma forte presença internacional, especialmente nos mercados 
Africanos, Europeus, e América Latina, os quais representam atualmente cerca de 70% 
do volume de negócios da empresa. 

Neste momento, os mercados do Médio Oriente e Ásia encontram-se também em forte 
crescimento nas nossas exportações. 
Produzimos uma gama alargada de grupos eletrogéneos equipados com componentes 
de alta qualidade. A empresa possui larga experiência no fabrico deste tipo de equipamento, 
com potências entre os 8KVA e os 3.500 KVA, destinados à produção de eletricidade. 
Dispomos também, de uma gama de grupos geradores a gás.  

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

Grupel Grupos Electrogéneos, S.A.

Parque Empresarial de Soza, Parcela - A, Lote 5 

3840-342 Soza, Vagos - PORTUGAL

Tel.: +351 234 920 670  

Fax: +351 234 931 187

dircomercial@omnisantos.com

www.grupel.pt
PEDRO SENDÃO
Responsável Angola

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

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

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

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

grupo Portucel Soporcel

P.O. Box 5, Lavos

3081-851 Figueira da Foz- PORTUGAL

Tel.: +351 233 900 181

Fax: +351 233 941 650

mkt@portucelsoporcel.com

elia.varela@portucelsoporcel.com

www.portucelsoporcel.com
JOÃO FELGUEIRAS E SOUSA
General Manager para Portugal e África



63STAND 10  

O Grupo REFER, liderado pela gestora das infraestruturas ferroviárias portuguesas – REFER, 
é constituído por um conjunto de empresas que, atuando numa lógica de complementaridade, 
contribuem articuladamente para a modernização e desenvolvimento do caminho-de-ferro.

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

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

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

GRUPO REFER

Rua Passei do Baltico, nº 4

1990-036 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 211 022 482

ci@refer.pt

scabrantes@refer.pt

www.refer.pt
RUI LOUREIRO
Presidente Conselho Administração
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Somos um fabricante português de mobiliário de escritório que, na península ibérica é 
um dos líderes de mercado. Estamos em mercados europeus, africanos e no Médio Oriente.

A Missão da Guialmi é a fabricação e comercialização de mobiliário de escritório, que satisfaça 
as exigências estéticas, de funcionalidade, ergonomia e qualidade, superando as expectativas 
dos Clientes.

A diferenciação por via do design de produto (desenho, funcionalidade e catálogos para 
promover a venda), a par com a estrita garantia de cumprimento de prazo de entrega, e 
domínio dos canais de distribuição, assumem-se como as principais vantagens competitivas da 
empresa no mercado externo.

Num mundo onde a imagem conta, a aposta no design e em designers de renome inter-
nacional como os italianos Paulo Favaretto e Isabella Stefano – que trabalham para as 
principais marcas de mobiliário do mundo – ou o espanhol Toni Flores, têm valido à 
Guialmi o reconhecimento na imprensa especializada internacional: na alemã 
MD-International Magazine of Design, na italiana Domus e nas espanholas Oficinas e On 
Diseño. O reconhecimento Internacional foi consolidado com a obtenção de Design Awards 
atribuídos a produtos da empresa: A Origami System, a Marciana (2010) o Panca (2011) 
e a Layer Up-Grade (2012) foram distinguidos com o Good Design Award atribuído pelo 
The Chicago Athenaeum museu de arquitectura e design; O Marea (2012) foi distinguido 
com a obtenção de um Red Dot Award, atribuído por red dot design Publisher na Alemanha.  

Somos certificados pela norma de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2008), pela norma de 
Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (OSHAS 18001:2008) e os nossos produtos são 
certificados de acordo com referenciais Europeus pelo laboratório Cidemco. 

GUIALMI

Lugar das Almas da Areosa, Apartado 1

3754-908 Aguada de Cima - PORTUGAL

Tel.: +351 234 660 600

Fax: +351 234 666 906

guialmi@guialmi.pt

celso@guialmi.pt

www.guialmi.pt
JORGE ALMEIDA
Diretor Exportação

JOÃO HERNÂNI
Diretor Geral
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A GWIC é uma empresa de Engenharia que atua no domínio da prestação de serviços 
de consultoria, elaboração e gestão de projetos, estudos técnicos e fiscalização de obras, 
fazendo parte de um grupo internacional de empresas designado por GWICGROUP, cuja 
representação se estende a países como Angola, Moçambique, Portugal e São Tomé e 
Príncipe.
 
Exerce a sua atividade desde 2009, apresentando, desde essa data, um crescimento 
considerável, sustentado no compromisso de excelência técnica para com os seus clientes 
e numa prestação de serviços diversificada, visando cobrir todas as necessidades e exigências 
dos projetos onde participa. Atualmente a empresa conta, nos seus quadros, com um 
conjunto de cerca de 50 profissionais especializados, com larga experiência internacional.

GWIC Angola, S.A.
Rua Kwamme N´Krumah, nº 31, 2ºB
Maianga, Luanda - ANGOLA

GWICGROUP

Rua Joshua Benoliel, nº 1 - 6º D

1250-273 Lisboa  - PORTUGAL

Tel.: +351 217 930 279

info@gwicgroup.com

www.gwicgroup.com
PEDRO JORGE VOLANTE
Eng.º Civil, Sócio/Gerente
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A ID apresenta-se como uma empresa líder em soluções baseadas na transformação 
de materiais (pedra, metal, vidro, cerâmica, etc.) que se destinam a diversas aplicações 
em áreas tão distintas como a publicidade, a decoração, arquitetura, construção, restauro, 
entre outras. A empresa dispõe dos meios necessários - instalações e equipamentos 
tecnologicamente evoluídos - para transformar os materiais de acordo com os projetos 
desenvolvidos. A vasta experiência dos recursos humanos aliada ao conjunto de tecnologias 
disponíveis permitem concretizar trabalhos únicos e personalizados.

A ID dedica-se à produção de peças que se diferenciam num determinado conceito 
de decoração de espaços - pavimentos e revestimentos. 
Do conjunto de competências adquiridas, a empresa disponibiliza aos seus clientes os seguintes 
serviços: 
   • Projeto; 
   • Conceção e design; 
   • Prototipagem; 
   • Produção de pequenas séries; 
   • Desenvolvimento e produção de Peças Exclusivas; 
   • Acompanhamento em obra. 

A empresa desenvolve e produz peças e ambientes utilizando várias técnicas individualmente 
ou combinando-as entre si, tais como: 
   • Serigrafia;
   • Pintura cerâmica manual;
   • Corte linear;
   • Corte por jato de água;
   • Jato de areia;
   • Rodapé e retificação;
   • Metalização superficial de diversos materiais.

IDEIAS & DETALHES, LDA.

Zona Industrial da Pedrulha, Lote 2

3050-183 Casal Comba

Mealhada - PORTUGAL

Tel.: +351 231 203 030

Fax: +351 000 000 000

geral@ideiasedetalhes.com

www.ideiasedetalhes.com
JOÃO MANUEL DAS NEVES
Sócio-Gerente
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A iDR apresenta Soluções Integradas de Domótica. Um serviço de qualidade aliado 
ao produto de excelência, permitem centralizar o controlo de um edifício a partir de uma 
consola, de um telemóvel/Tablet ou PC; gerir alarmes, acessos de pessoas, Vídeo vigilância, 
Vídeo porteiro, climatização, iluminação, rega, níveis de depósitos / reservatórios, 
consumos / produção de energia, iluminação, rega, etc… 

A iDR representa em exclusivo, em Portugal e Angola, o fabricante de domótica Belga, Teletask 
(www.teletask.be), que conta 30 anos de atividade no desenvolvimento de soluções 
de domótica, cujo “must” são as consolas exclusivas em vidro, inclusive multi-página, 
com visores OLED ou com imagem; é ainda ponto de destaque nos equipamentos 
TELETASK a Central de Domótica, que permite fazer “Backup” com cartão de memória, 
evitando desse modo que o técnico instalador/reparador, ao substituir qualquer módulo, 
ou até mesmo a própria Central, tenha necessidade de reconfigurar. 

A iDR – Domótica i Robótica, LDA. ® (www.idr.pt), integra o grupo SNC, LDA. (www.
snc.com.pt) uma empresa experiente e com provas dadas desde 1997 na Industria 
Portuguesa, na implementação de Soluções Integradas de Automação Industrial e Assistência 
Técnica, sendo o nosso trabalho reconhecido por empresas de prestígio, como Efacec, 
Ogma, Autoeuropa, Grupo Iberomoldes, Simoldes, Continental Teves, etc…

iDR - Domótica i Robótica Lda.

Rua Gonçalves Zarco, nº 1129B, 2º, Sala 209

4450-685 L. P., Matosinhos, Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 229 968 865

Fax: +351 229 960 719

geral@idr.pt

carlos.santos@idr.pt

www.idr.pt
CARLOS SANTOS 
Responsável Comercial
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Em 1975 António da Silva Martins inicia a sua carreira em nome individual na área 
da metalúrgica, focado no desenvolvimento de máquinas para a produção de artigos em 
betão. O seu enorme sucesso deu origem à ILMAR – Fábrica de Máquinas para Artigos de 
Cimento Lda, fundada em 1992, que ao longo destes anos tem vindo a solidificar a sua 
imagem com base no sucesso dos seus clientes, pois este é o seu lema. 

A ILMAR atualmente com 22 anos no mercado e com dezenas de instalações por todo o país 
torna-se numa marca de referência e líder de mercado em Portugal. Internacionalmente 
conta com equipamentos instalados em Marrocos, Angola, Argélia e Venezuela.

ILMAR, LDA.

Rua Coração de Jesus nº 52/70 

4590-370 Freamunde - PORTUGAL

Tel.: +351 255 878 488

geral@ilmar.pt

www.ilmar.pt
ALBERTO LEAL
Departamento de engenharia

PEDRO MARTINS
Diretor Comercial
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Com vasta experiência no fabrico, fornecimento e instalação de mobiliário e equipamentos 
especializados, vimos por este meio apresentar a nossa empresa como sendo líder de mercado 
e a única na Europa cujo processo se encontra totalmente verticalizado dentro de uma 
única organização: a Industrial Laborum Ibérica.

Com mais de 35 anos de experiência e uma vasta gama de produtos, desde escolas e hospitais 
a laboratórios e escolas, contamos com os profissionais mais especializados e com tecnologia 
de ponta para oferecer aos nossos clientes os melhores - e mais personalizados - produtos 
no mercado, de acordo com suas necessidades específicas, fornecendo todo o apoio 
necessário em todas as fases de projeto. 

Temos, de igual forma, um processo de internacionalização em rápido crescimento que conta 
já com várias obras de referência por todo o mundo, quer seja na Europa, África ou 
Médio-Oriente. Destacamo-nos, portanto, como a melhor alternativa para o fornecimento e 
instalação de mobiliário especializado, cumprindo todas as normas de qualidade e 
segurança de acordo com os mais altos padrões de exigência.

Industrial Laborum Iberica, S.A.

Sobreiro Torto, Branca 

Apartado 187

3854-909 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL

Tel.: +351 234 529 500

Fax: +351 234 525 263

alexandremanaia@industriallaborum.com

www.industriallaborum.com/pt
TIAGO LAPA
CEO
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Com uma distribuição que cobre todo o território nacional, (Continente, Madeira e Açores), 
a INSULAC possui entreposto de venda em Camarate que cobre todo o território continental. 
Exporta para o Canadá, Estados Unidos e França, para as comunidades portuguesas 
nestes países e ainda para Angola.

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

A INSULAC possui ainda a mais moderna torre de secagem do país produzindo também leite 
e lactosoro em pó. A produção da INSULAC tem vindo a crescer a bom ritmo, recebendo 
anualmente mais de 60 milhões de litros de leite dos nossos produtores e produzindo 
cerca de 5.000 toneladas de queijo por ano, 1.000 toneladas de leite em pó e 2.000 
toneladas de lactosoro em pó. 

Insulac - Produtos Lácteos Açoreanos, S.A.

Caminho da Mafoma, nº 30, Ribeira Seca

9600-211 Ribeira Grande, Açores - PORTUGAL

Tel.: +351 296 470 070

Fax: +351 296 473 780 

Tel.: +351 219 480 103

Fax: +351 219 575 916

manuela.carvalho@insulac.pt

www.insulac.pt
JOSÉ FERNANDO LEITE
Administrador
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Empresa com 30 anos de existência que se dedica ao fabrico de tapetes para automóveis, 
triângulos de pré-sinalização de perigo, coletes de alta visibilidade e Kits de Emergência 
para automóveis.

Está presente no mercado ibérico (Portugal e Espanha) tendo como clientes principais 
as empresas de construtores de automóveis internacionais e insignias da grande distribuição 
moderna, a saber: PSA (Peugeot/Citroên), Renault/Dacia, Ford, GM (Opel/Chevrolet), 
Toyota, Mitsubishi, Volkswagen/Audi/Skoda, Fiat/Alfa Romeo/Lancia, Nissan, Toyota, 
Mitsubishi, Kia, Hyundai, Isuzu etc... Sonae (Continente/Modelo, Norauto, Feu Vert 
e Roady/Intermarché.

JF OLIVEIRA, LDA.

Urbanização Industrial 

Quinta Verde, Lote 3, Armazéns 1 e 2

2130-901 Benavente - PORTUGAL

Tel.: +351 263 518 080

Fax: +351 263 517 004

pedro.fernandes@jf-oliveira.com

www.jf-oliveira.com
PEDRO FERNANDES
Diretor Comercial
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JOCEL, LDA., Empresa portuguesa fundada em 1982 com tradição no mercado  
de eletrodomésticos, sediada em vila nova de Famalicão.

Detentora da marca própria JOCEL que distribui há mais de 30 anos em Portugal, Espanha 
e Mercados Lusófonos desde 1999. Aposta no serviço pós-venda prestado por uma rede 
de concessionários que cobre todo o país (Continente e Ilhas).
A política consolidada de internacionalização que caracteriza a JOCEL - posicionado no 
mercado interno, mas também com uma forte presença em ESPANHA e alguma presença 
em África - atesta a qualidade do seu trabalho.

É uma Empresa certificada pela Norma Internacional de Qualidade ISO9001, com Sistema 
de Gestão de Qualidade implantada desde 9 de Junho de 2012.

A sua longa experiência aliada a uma contínua atualização são fatores determinantes 
para a satisfação dos seus Clientes.

A gama de produtos JOCEL vai desde os Frigoríficos, Arcas Congeladoras, Máquinas de lavar 
roupa e loiça, Fogões, Artigos de Encastre, Climatização, Hotelaria aos pequenos domésticos.

JOCEL 

Rua Alto do Curro, nº 280

São Cosme do Vale 

4760-566- Vila Nova Famalicão - PORTUGAL

Tel.: +351 252 910 350

Fax: +351 252 910 369

miltoncouto@jocel.pt

www.jocel.pt 
MILTON COUTO
Sócio Gerente
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A K Stationery fundada em 2004, é uma empresa portuguesa sediada no Porto que 
desenvolve e comercializa produtos de moda escolar. Temos como principal objetivo a criação 
de coleções atrativas, ricas em detalhes e materiais resistentes onde a funcionalidade 
e qualidade dos produtos se alia ao design. Procuramos sempre trabalhar com as marcas 
preferidas do nosso público, do nosso portfolio fazem parte licenças como: Noddy, Hello 
Kitty, Winx, Monster High, Skelanimals, Benetton, Lightning Bolt, Power Rangers, Disney, 
Transformers, Skylanders, Basquiat, Airwalk entre outras. Todos os nossos produtos são 
desenvolvidos e produzidos pela K Stationery!

Kstationery, Lda.

Rua do Molhe, nº 4, 1º Dto. 

4150-516 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 197 749

Fax: +351 226 101 621

susanalessa@kstationery.com

www.kstationery.com
NUNO PEDROSA
Sócio Gerente
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A LOLLYPOP oferece a possibilidade de desenvolvimento de um negócio de Creche, 
Jardim de Infância, Centro de Estudos e ATL (Actividades de Tempos Livres).

A marca Lollypop foi criada em 2006 e desde o início da criação da empresa e da marca 
que o objectivo passava por expandir o negócio pelo que o mercado de Angola torna-se 
agora uma realidade muito motivante.

Distinguimo-nos pela imagem atractiva e moderna da marca e instalações conferindo especial 
destaque aos diversos conjuntos de acções educativas e extracurriculares diferenciadoras 
do nosso know how.

O trabalho no Lollypop passa por fazer com que as crianças se sintam confortáveis nas suas 
responsabilidades diárias.

Os nossos produtos ou serviços são realizados por Profissionais formados com base numa 
fórmula de sucesso comprovado.
Só desta forma poderemos revestir a palavra responsabilidade com os conceitos de alegria 
e confiança e sairmos todos a ganhar: as crianças, os pais e os educadores.

Lollypop. Ao serviço da criança !!

LOLLYPOP - ENSINO E TEMPOS LIVRES

Rua Alfredo da Costa, 12 B

2675-634 Odivelas - PORTUGAL

Tel.: +351 210 134 470

geral@lollypop.pt

www.lollypop.pt
FÁTIMA CABRAL
Diretora Geral
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A M&M Protek desenvolve a sua atividade na área da segurança e higiene no trabalho, 
sendo a comercialização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), Vestuário 
de Trabalho e Sinalização de Segurança, a parte fundamental dessa atividade. 

Com mais de 7 anos de atividade, promovemos o Aconselhamento e Apoio Técnico 
especializado aos nossos clientes, ajudando na escolha das melhores opções de segurança 
para os seus colaboradores, nas diferentes condições de trabalho e sempre de acordo 
com a legislação aplicável. Conseguindo junto dos nossos clientes uma relação sustentada 
na confiança e competência.

M&M Protek, Lda.

Avenida da Granja, nº 158

4820-117 Fafe - PORTUGAL

Tel.: +351 253 599 521

Fax: +351 253 492 796

manuel@mmprotek.pt

www.mmprotek.pt
MANUEL PIRES DA SILVA
Sócio Gerente

MIGUEL FERREIRA RODRIGUES
Sócio Gerente
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A MADIERA é uma empresa portuguesa fundada em 1999, com sede em Viseu - Portugal, 
cuja atividade é distribuição de madeiras  transformadas, para o mercado português  
e exportação.

A MADIERA representa os maiores produtores a nível Mundial dos seguintes produtos:
Portas de interior, Portas de segurança e Blindadas, Pavimentos flutuantes e Maciços, 
Cozinhas linha Moderna, Tectos falsos de Madeira, vigas em Abeto molduras e derivados 
de Madeira.

Madiera - Comércio de Madeiras e Derivados, Lda.

Canta Paíma, lote 5, Santiago 

3500-229 Viseu - PORTUGAL

Tel.: +351 232 441 677

Fax: +351 232 441 678

gerencia@madiera.pt

www.madiera.pt
JORGE COSTA
Sócio Gerente
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A Magnetikturn Tecnologias Diesel, Lda., nasce do empreededorismo inovador de dois jovens 
ligados ao ramo da reparação automóvel. Pela experiência obtida ao longo dos anos no setor 
da reparação automóvel, identificaram o fabrico de componentes diesel a partir da reciclagem 
da sua base metálica, como uma oportunidade de negócio. 

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

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

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

Magnetikturn, Lda.

Rua 25 de Abril S/N

Apartado 3013

4520-115 Espargo, - PORTUGAL

Tel.: +351 919 905 342

magnetikturn@gmail.com
JOANA OLIVEIRA
Gerente
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Fundada em 1926, a Messias tem produzido e comercializado vinhos das principais 
regiões demarcadas: Dão, Bairrada, Douro, Vinho Verde, Beiras e Vinho do Porto. 

A empresa é também reconhecida pela alta qualidade dos seus vinhos Espumantes 
Naturais e Aguardentes. 

Messias

Rua Comendador Messias Baptista, nº 56 

3050 Mealhada - PORTUGAL

Tel.: +351 231 200 970

geral@cavesmessias.pt

paula.lirio@cavesmessias.pt

www.cavesmessias.pt 
PAULA LIRIO
Diretora de Marketing
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A METALÚRGICA DO TÂMEGA produz um vasto leque de equipamentos que se destinam 
à produção, tratamento, seleção, transporte e armazenamento de inertes. O nosso 
know-how permite-nos realizar todas as fases associadas à conceção de centrais de produção 
e tratamento de inertes, das quais se destacam o ante-projeto, projeto, fabrico e montagem. 
Estamos presentes em África à mais de duas décadas, o que nos permite propor as soluções 
que mais se adequam aos materiais existentes.

METALÚRGICA DO TÂMEGA, S.A.

Rua da Igreja, nº 1180

4600-591 Fregim, Amarante - PORTUGAL

Tel.: +351 255 432 988

Fax: +351 255 432 356

geral@metalurgicadotamega.com

www.metalurgicadotamega.com
FRANCISCO DE ALMEIDA
Administrador
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A MIRALAGO, SA., constituída em 1956 e sediada em Águeda, Portugal, produz Equipamentos 
e Acessórios de Fitness, Componentes para a Indústria de Ciclismo e Motociclismo, Veículos 
e Equipamentos de Mobilidade Reduzida e Soluções de Bike Sharing, direcionadas a diversos 
Mercados nos Continentes Europeu, Africano, Americano e Asiático.   

MIRALAGO, S.A.

Rua dos Três Marcos, nº 125

3750-064 Águeda - PORTUGAL

Tel.: +351 234 612 010

Fax: +351 234 612 015

luisfonseca@miralago.pt

www.miralago.pt
GLÓRIA CHAVES
Diretora Comercial

LUIS FONSECA
Diretor de Marketing
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A MOAGEM CERES, S.A.,  é uma empresa a caminho dos 100 anos de história. Produzimos 
farinhas de trigo, milho (FUBA), centeio, assim como farinhas compostas para a indústria 
da panificação e pastelaria. Temos 15 anos de experiência em Angola, em várias provincias, 
onde a nossa qualidade é reconhecida. Pretendemos reforçar os laços com Angola, fornecendo 
produtos aos quais os profissionais reconhecem a melhor qualidade.

MOAGEM CERES, S.A. 

Rua Pinheiro De Campanhã, nº 188

Apartado 3548

4306-901 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 225 899 810

Fax: +351 225 899 820

acardoso@moagemceres.pt

www.moagemceres.pt
ANTÓNIO CARDOSO
Diretor de Exportação
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A MOB é um prestigiado fabricante de mobiliário e soluções de cozinha, e importante 
referência no contexto europeu, possuindo igualmente uma unidade fabril em Angola 
e uma loja própria no centro de Luanda. 

Detentora de inúmeros prémios, a MOB recebeu em 2012 o Prémio Projekta 2012 para 
Melhor Participação em Decoração e Design de interiores, no âmbito da participação 
na Projekta – Feira Internacional de Luanda. 

Este reconhecimento deve-se ao extremo rigor colocado na produção de cozinhas de alta 
qualidade, através da cuidadosa e diversificada seleção de materiais, associada a um design 
contemporâneo que privilegia o espaço e a ergonomia, criando ambientes acolhedores 
e facilmente adaptáveis às necessidades de cada indivíduo ou núcleo familiar.
Integrada no Grupo Visabeira, representado localmente através da Visabeira Angola, a MOB 
beneficia do vigoroso e sustentado investimento do Grupo no País, gerando riqueza 
e contribuindo para a criação de inúmeros empregos.
 
Em Angola desde 2007, e equipando com mobiliário de cozinha mais de 50 edifícios 
e condomínios, a MOB pretende continuar a marcar presença no País, apostando fortemente 
na formação de recursos humanos nacionais, acompanhados por uma oferta de produtos 
continuamente inovadores.

Álamo - Indústria e Desenvolvimento Florestal, Lda.
Zona Industrial de Viana - Luanda - ANGOLA

Visabeira Angola
Rua Ngola Mbandi - Bairro da Madeira - Luanda - ANGOLA
Tel.: +244 222 680 050 - Fax: +244 222 680 051
visabeira@visabeira.co.ao - www.visabeira.co.ao

MOB - Indústria de Mobiliário, S.A.

Zona Industrial de Coimbrões

Lotes 12/13/14

3500-618 Viseu - PORTUGAL

Tel.: +351 232 484 400

Fax: +351 232 479 484

mob@visabeiraindustria.pt

www.mob.pt
GIL SILVEIRA
Administrador Delegado
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MotoAngola - Comércio e Distribuição de Motos, Vestuário e Acessórios Profissionais.

Comercialização e Distribuição com marca própria e OEM, fatos de competição, capacetes, 
proteções, luvas, casacos, calças, botas, entre outros produtos e equipamentos relacionados 
para profissionais e adeptos da modalidade.

MotoAngola

Alameda Infante D. Henrique, nº 1 - B 

2675-373 Odivelas - PORTUGAL

Tel.: +351 211 523 006

etapavirtual@gmail.com
PEDRO CARVALHO
Diretor Geral
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A MRolo é uma referência no mercado de decoração e renovação de espaços comerciais, 
oferecendo soluções e equipamentos que potenciam a imagem e vendas dos clientes.

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

Com mais de 25 anos de experiência, a MRolo disponibiliza uma gama alargada de produtos, 
com elevados níveis de qualidade, design e serviço. Proporcionamos soluções inovadoras 
orientadas para as necessidades e orçamentos dos clientes. Assim, tornámo-nos parceiros 
de muitos lojistas em Portugal, Espanha e Angola.

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

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

MROLO MANEQUINS E EQUIPAMENTO COMERCIAL

Pateo do Seabra, nº 12-14

1300-021 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 623 579

Fax: +351 213 624 360

rui.rolo@mrolo.com

www.mrolo.com
RUI ROLO
Gerente
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A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, tem como missão, promover 
o desenvolvimento económico da Região, apoiando a atividade empresarial e apostando 
no reforço de um associativismo participativo e empreendedor, apoiando as empresas  
na sua expansão e modernização.

NERSANT 
Associação Empresarial da Região de Santarém

Várzea de Mesiões 

Apartado 177

2354-909 Torres Novas - PORTUGAL

Tel.: +351 249 839 500

Fax: +351 249 839 509

geral@nersant.pt

www.nersant.pt
MARIA SALOMÉ RAFAEL 
Presidente
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Nova Noiva é uma empresa Portuguesa, lider no mercado das noivas em Portugal. 
Queremos expandir toda a nossa experiência e conhecimento para o mercado Angolano, 
daí termos optado pela nossa presença na FILDA, afim de dar-mos a conhecer a nossa 
marca e serviço.  

RADIR, Lda. - Comércio e Indústria
Av. Ferreira Viana-Bairro do S. Pedro
Huambo - ANGOLA

Interlar - Sociedade de Móveis, Lda.
Av. Salvador Correia, nº 65/73
Benguela - ANGOLA

NOVA NOIVA PORTUGAL

Av João Crisóstomo nº 91/91- A

1050-125 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 218 480 365

Tel.: +351 218 480 099

Fax: +351 218 480 713

novanoivaaltacostura@gmail.com

www.novanoiva.com
ARTUR FERREIRA DE ALMEIDA
Diretor comercial

ANA ISABEL GONÇALVES
Administradora
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A Novavet, é uma empresa com mais de 25 anos de experiência.

Destacamos das nossas áreas de trabalho os seguintes produtos:
   •  Novavet Phrama: Medicamentos de uso humano e veterinário
   •  Novavet Tech: Equipamentos médico-cirúrgicos, mobiliário hospitalar, dispositivos 

médicos e consumíveis
   •  Novavet Agro: Produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes, sementes Agroquímicos, 

material agropecuário diverso
   •  Novavet Clean: Produtos de higiene e limpeza agroindustrial, material consumível 

diverso da área agroalimentar

NOVAVET Distribuição Farmacêutica

Rua do Loreto, nº 396, ABC

5300-189 Bragança - PORTUGAL

Tel.: +351 273 381 582

Fax: +351 273 240 902

novavet@novavet.pt

www.novavet.pt
LUÍS AFONSO
Sócio gerente
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A Nunex integra o Grupo Suavecel, que tem 17 Anos de experiência de sucesso no mercado 
da higiéne pessoal. 

Investiu na melhor e mais sofisticada tecnologia a nível mundial, garantindo a conceção 
de produtos dentro dos mais elevados parâmetros de qualidade.

É constituída por Grupo Sólido e uma equipa jovem, dinâmica e ambiciosa, que trabalha 
diáriamente com o foco de melhoria contínua por melhor que seja o resultado existente.

Assume a liderança em Portugal, na produção de fraldas de criança com o objetivo de se 
tornar também um importante player a nível internacional.

O seu objetivo estratégico é proporcionar ao mercado uma gama bastante diversificada 
de produtos, todos eles de extrema qualidade e em condições competitivas.

A missão da empresa passa por melhorar continuadamente a vida de todos os seus clientes.

Nunex

Zona Industrial Neiva, 2ª Fase

4935-232 Viana do Castelo - PORTUGAL

Tel.: +351 258 358 190

Fax: +351 258 358 191

info@nunex.pt

www.nunex.pt
SERGIO MENDES
Diretor Comercial

MARCO SILVA
Diretor Geral

NUNO RIBEIRO
Administrador
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Fabricante e distribuidor de Produtos de Higiene e Limpeza.

Nycar

Rua Ribeira do Casal

2025-398 Amiais de Baixo, Santarém - PORTUGAL

Tel.: +351 249 879 494

Fax: +351 249 879 073

dlbtransportes@gmail.com
MÁRIO MAGALHÃES
Diretor Comercial

DIAMANTINO BRÍGIDA 
Sócio Gerente
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Somos uma empresa portuguesa especialista na fabricação de bicicletas com 40 anos  
de experiencia em mercados como, Espanha, França, Antilhas Francesas, Irlanda, Suiça, 
Angola e Mozambique.

O nossa saber e a nossa experiência é fator de venda. 

Fabricamos bicicletas todo o terreno, Bicicletas de Criança, Duplas, Bicicletas de Cidade 
e Triciclos. 

ÓRBITA

Rua da Fonte Nova, nº 616

Póvoa da Carvalha

3750-720 Recardães, Águeda - PORTUGAL

Tel.: +351 234 602 022

Fax: +351 234 622 004

geral@orbitabikes.com

www.orbitabikes.com
AURÉLIO FERREIRA
Diretor Geral
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Empresa Exportadora / Importadora e representante de produtos com sede na União Europeia, 
com os principais mercados de Angola, Brasil, China e Moçambique.

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

Porquê nós?
   •  Facilidade e Comodidade.
   • Honestidade e Confiança. 
   • Anseio de sucesso. 
   • Expansão do seu negócio. 
   • Logística global. 
   • Profissionalismo.

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

Por si cruzamos o mundo.

OriginalBox, Lda.

Rua Vasques de Mesquita, nº 359, 2º - D

4350-339 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 223 236 734

Tlm.: +351 929 387 583

geral@originalbox.pt

jdmilitao@originalbox.pt

www.originalbox.pt
JÚLIO DINIS ROCHA MILITÃO
Gestor
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PhytoGOLD - Produtos Naturais.

Uma vasta gama de Suplementos Alimentares para: perder peso; promover a regeneração 
de novas células (antioxidante); regular o sistema nervoso, promovendo um bem - estar 
cerebral e geral do organismo; ajudar a manter as articulações, ossos e cartilagens 
saudáveis e manter saudável o sistema circulatório.

PhytoGOLD

Rua do Vale Formoso de Cima, nº 142 - B

1950-272 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 218 377 304

Fax: +351 218 377 315

carlaribeiro@phytogold.pt

www.phytogold.pt
CARLA MARIA RIBEIRO 
Sócia Gerente
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A projeção crescente da Plastidom,  em resposta aos desafios que agora ultrapassam 
o contexto da união europeia para serem os da mundialização, coloca a marca Domplex 
nos domínios onde ela se posiciona, nomeadamente nos setores das embalagens, 
armazenagem e dos transportes.

É neste espírito que aquando da Filda 2014, a Plastidom procurará estabelecer contatos 
comerciais a fim de estabelecer parcerias com empresas instaladas no país.
A Plastidom é um fabricante de artigos em plástico, sob a marca “Domplex”, nomeadamente 
contentores-palettes, caixas contentoras, palettes, recipientes para a recolha e seleção 
de resíduos, e uma gama completa de artigos para uso doméstico.
Os artigos Domplex respondem assim a mercados tão diversos que o comércio moderno  
e tradicional, múltiplos setores industriais, agricultura, pescas, logística, ambiente, etc.

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

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

Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, S.A.

Rua das Flores, s/n

Apartado 105 - Carreira D'Água - Barosa

2416-760 Leiria - PORTUGAL

Tel.: +351 244 880 160

Fax: +351 244 880 169

plastidom@plastidom.pt

www.domplex.com
JORGE CORREIA
Diretor Exportação

CARLOS NOGUEIRA
Diretor Comercial
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Fundada em 1946, por Joaquim Dias Rocha, a Rocha Pulverizadores direcionou inicialmente 
a sua atividade para o fabrico de pulverizadores manuais de dorso, comercializados com 
a marca Rocha. 

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

Tecnológicamente 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.

MULTIAUTO S.A.
Estrada da Volvo, Km 5 
Mulemba - Cacuaco - Luanda - ANGOLA

FERPINTA ANGOLA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.
Estrada Nacional, nº 14 
Estrada do Catete, Km 20 - Luanda - ANGOLA

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

info@pulverocha.pt

www.pulverocha.pt
ZEFERINO SOUSA
Supervisor de Vendas

SÉRGIO OLIVEIRA
Diretor de Marketing e Comercial
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Empresa especializada no fabrico e comercialização de grupos geradores, quadros elétricos 
de potência e automação, no ramo industrial, comercial e doméstico.

Contamos com o know-how de técnicos especializados na manutenção de grupos geradores 
e de elecromecânica geral.

Comercializamos material elétrico, acessórios para grupos geradores e extintores.

Disponibilizamos aos nossos clientes uma grande variedade de ferramentas manuais 
eléctricas, ferramentas estacionárias, ferramentas de jardim, e respetivos acessórios.

Fornecemos um produto com a melhor relação qualidade/preço, potencializado por um 
serviço flexível e eficaz, capaz de responder às rigorosas exigências do mercado.

QUATEC, LDA.

Estrada Nacional 1

Quatec, Km 251,7

Fonte dos Galegos, Albergaria-a-Nova

3850-501 Branca ALB - PORTUGAL

Tel.: +351 214 868 859

Fax: +351 214 862 476

comercial@quatec.pt

www.quatec.pt 
ROGÉRIO PICÃO
Sócio-Gerente
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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.

Líder no mercado nacional, desde há várias décadas que os fornos Ramalhos 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 Ramalhos, orgulhamo-nos de na última 
década termos contribuído junto dos nossos clientes para a construção de uma indústria 
panificadora próspera e moderna neste mercado. Pretendemos continuar este caminho, 
utilizando a nossa experiência nos mercados mais exigentes do mundo, para imprimir na 
indústria da panificação angolana os standards mais elevados de qualidade e profissionalismo 
do setor.

RAMALHOS, S.A.

Rua Arrota de Baixo, nº 823

Covão - Z.I., E.N.1 Norte

3750-802 Águeda- PORTUGAL

Tel.: +351 234 630 200

Fax: +351 234 630 209

ramalhos@ramalhos.com

www.ramalhos.com 
ANDREIA FERREIRA
Administradora
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Somos uma empresa com mais de 30 anos de experiência dedicada ao fabrico de máquinas 
para padaria e pastelaria, equipada com as tecnologias atuais e necessarias para servir 
na totalidade o mercado nacional e internacional da Panificação e Pastelaria.

Resende

Rua do Pinhal, nº 35

4430-941 Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

Tel.: +351 227 821 307

Fax: +351 227 826 014

comercial@fresende.pt

www.fresende.pt
FÁBIO JOSÉ RESENDE
Diretor Comercial

JOSÉ FRANCISCO RESENDE

Sócio-Gerente
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Desde o princípio a RESUL sempre privilegiou o setor das chamadas “utilities” como fulcro 
central da sua atividade, tendo baseado o seu crescimento e alargamento de gamas na adoção 
de 3 estratégias fundamentais:
   •  Forte investimento no setor produtivo, participando no capital social de uma fábrica 

e inter-agindo 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.

RESUL ANGOLA
Rua Comandante Stona, nº 32-34
Luanda - ANGOLA

RESUL, S.A.

Parque Oriente

Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bloco 3

2695-167 Bobadela - PORTUGAL

Tel.: +351 218 394 980

Fax: +351 218 394 981

geral@resul.pt

www.resul.pt
LUÍS FERNANDES
Diretor Delegado
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A ROFF é uma empresa composta por capitais 100% portugueses, com escritórios em Lisboa, 
Porto, Covilhã, Luanda, Paris, Estocolmo e Casablanca, São Paulo, Macau e Nyon. Líder 
no mercado português na implementação de soluções SAP, a ROFF desenvolve projetos 
de consultoria em todos os domínios tecnológicos de suporte ao negócio empresarial. 
Atualmente com 700 colaboradores, a ROFF foi o primeiro parceiro SAP a operar em Portugal 
simultaneamente no mercado das PME, grandes empresas nacionais e multinacionais, 
detendo os estatutos de Channel Partner Gold e Services Partner.

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

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

ROFF SDF - ANGOLA
R. de Timor, nº 41
Luanda - ANGOLA

ROFF SDF, Lda.

Parkurbis 

Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã

6200-865 Covilhã - PORTUGAL

Tel.: +351 218 393 410

Fax: +351 218 592 456

marketing@roffconsulting.com

www.roffconsulting.com

PEDRO FEBRERO
Sales Executive - ROFFtec Angola

JOÃO PAULO FILIPE
General Manager, ROFFtec Angola

FRANCISCO FEBRERO 
CEO 
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A Raclac é uma empresa europeia de capital privado, especializada na conceção, fabricação, 
e comercialização de produtos descartáveis para área da saúde e indústria, tem vindo a 
posicionar-se no mercado como uma empresa líder nos dispositivos médicos descartáveis, 
pois destaca-se pela credibilidade, qualidade e um serviço de excelência. Sendo os nossos 
produtos da maior necessidade para proteção da saúde pública, tendo em conta que o fim 
a que se destinam seja a proteção quer do utilizador quer de terceiros, de possíveis 
contaminações, desta forma destacamo-los pela qualidade, no qual são fabricados 
e submetidos aos mais rigorosos controlos de qualidade em laboratórios acreditados, 
pois só assim podemos efectivamente atender nossos clientes com produtos de alta qualidade 
a preços altamente competitivos. Estes ostentam a marca registada Rubbergold. 

A empresa tem implementado o Sistema de Gestão da Qualidade, certificada de acordo 
com norma EN ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2004. Raclac Lda. está registrada na Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. "Infarmed", onde os produtos estão 
registrados os que são considerados como dispositivos médicos. A empresa distingue-se 
dos seus concorrentes por oferecer aos seus clientes um departamento técnico de 
desenvolvimento e conceção, para criação de novos produtos. Além disso, temos capacidade 
de expedir vários contentores por mês dos vários produtos do nosso catálogo.

Raclac Lda., possui uma grande cota do mercado interno, porém a essência da empresa 
e estratégia é exportar. Nossas instalações em Portugal e na Ásia, possuem os mais altos 
padrões de higiene e segurança, de forma a assegurar e garantir a plena conformidade dos 
nossos produtos. Com o know-how do nosso staff, e a junção das Sinergias dos nossos 
profissionais qualificados, temos obtido um crescimento sustentado de forma magnânimo. 
Assim, com a excelência do passado, a organização do presente, temos a certeza do futuro. 
Graças a competência, profissionalismo e credibilidade, garantimos assim uma resposta 
eficaz às mais variadas necessidades. Assumimos assim um compromisso de rigor, qualidade, 
disponibilidade, eficiência e inovação. São estes os valores pela qual norteamos a nossa 
atividade.

RUBBERGOLD - RACLAC

Parque Industrial de Jesufrei

Rua de Currelos, nº 65

4770-160 Jesufrei - VNF - PORTUGAL

Tel.: +351 252 916 497

Fax: +351 252 912 443

pedromiguelcosta@raclac.pt

www.raclac.pt
RAQUEL PINHO
Diretora Técnica de Produto e Qualidade

SUSANA FERNANDES
Gerente

PEDRO MIGUEL COSTA
Sócio-Gerente
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Salsicharia da Gardunha, O novo espírito de uma velha tradição

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 caraterístico e regional.

Definimos como objetivo estratégico a divulgação da riqueza dos nossos produtos, iniciando 
assim um ambicioso plano de Internacionalização.
Sendo um dos nossos valores, corresponder às necessidades dos nossos clientes nacionais  
e Internacionais, foi desenvolvida uma nova gama de produtos de cura natural e de elevada 
qualidade à base de carnes de aves, com a marca exclusiva  : 

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO HALLAL:
   • Chouriços de Perú- Cura Natural
   • Paios de Perú – Cura Natural
   • Perna de Perú (Presunto de Perú)- Cura Natural

Salsicharia da Gardunha, Lda.

Zona Industrial, Lote 106-108

Apartado 1051

6230-483 Fundão - PORTUGAL

Tel.: +351 275 750 680

Fax: +351 275 750 689

comercial@salsichariadagardunha.com

www.salsichariadagardunha.com
CARLOS PIRES
Responsável de Exportação
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A SEL é uma empresa inovadora a laborar desde 1980, certificada segundo a norma 
NP EN ISSO 9001:2008, que oferece produtos de qualidade. Dada a dinâmica empreendedora, 
recebeu o estatuto de PME Líder. 

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

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

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

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

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

SEL - Enchidos Alentejanos

Outeiro de São José

Apartado 161

7100-909 Estremoz - PORTUGAL

Tel.: +351 268 339 800

Fax: +351 268 339 829

geral@sel.pt

www.sel.pt
MÁRIO ARVANA
Marketeer e Relações Públicas

FRANCISCO ARVANA
Administrador
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Fundada no final da década de 60 e localizada em Vila Franca do Rosário, a cerca de 30 km 
de Lisboa, a Sicasal é uma indústria de carnes bem portuguesa e familiar, reconhecida 
mundialmente.

Com 45 anos de experiência e uma equipa de 650 profissionais de excelência, a SICASAL 
é uma referência na comercialização de carne de suíno. 

Dotada da mais alta tecnologia, coloca diariamente no mercado nacional e externo 
produtos de reconhecida qualidade que fazem de si marca líder no setor. Entre a sua gama 
de carnes frescas e transformados (fiambres, fatiados, paio york, salame, presunto, 
bacon, banha e enlatados), destacam-se produtos distintos da charcutaria tradicional 
portuguesa confecionados e temperados com métodos e especiarias naturais, e que levam 
à mesa dos consumidores práticas alternativas de consumo. 

Assente num rigoroso controlo de qualidade e cumprimento de regras de higiene e segurança, 
todo o processo de produção é elaborado de acordo com os mais altos padrões nutricionais 
para que sobressaia a riqueza da melhor carne de porco. 

No seguimento da sua estratégia de responsabilidade social, a SICASAL é ainda reconhecida 
pelo apoio a atividades desportivas, culturais e de solidariedade bem como pelas suas 
preocupações ao nível do ambiente e sustentabilidade.

LED - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, LDA.
Benguela - ANGOLA
Tel.: +244 272 226 587 

SICASAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES, S.A.

Rua da Indústria

2669-001 Vila Franca do Rosário - PORTUGAL

Tel.: +351 261 780 500

Fax: +351 261 780 511

geral@sicasal.pt

www.sicasal.pt 
SÍLVIA ALEXANDRA RIBEIRO
Direção de Exportação
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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.

SILVA, AMADO & BRAGA, S.A.

Covão 

3750-802 Águeda - PORTUGAL

Tel.: +351 234 646 414

Fax: +351 234 646 413

ramalhos@ramalhos.com

www.ramalhos.com
ANDREIA FERREIRA
Administradora
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A empresa tem como atividade principal a conceção, fabrico e instalação de equipamentos 
para secagem de madeiras e para linhas de acabamento da indústria de mobiliário. 

As instalações de secagem de madeiras estão preparadas tanto para a secagem como 
para o tratamento fitossanitário de madeiras, paletes e madeira de embalagem. 

O uso da tecnologia de controlo da secagem tem sido optimizada ao longo dos anos 
através de um avanço tecnológico para podermos responder às necessidades e exigências 
dos nossos clientes que se deparam com um mercado cada vez mais rigoroso e são sujeitos 
a um controlo de qualidade muito apertado. 

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

Esta pluralidade permitiu que a empresa seja detentora de cerca de 75% do mercado 
português. 
Com mais de 25 anos de existência, além do mercado português, a empresa tem conseguido 
ao longo dos anos uma forte internacionalização dos seus produtos e do seu nome, 
fruto de uma intervenção mais direta nos mercados exteriores. 

SILVINO LINDO IBÉRICA 

Rua da Fábrica, nº 47 

4585-559 Gandra PRD - PORTUGAL

Tel.: +351 224 157 750

Fax: +351 224 157 759

sml@sml.pt

www.smliberica.com
RODOLFO OLIVEIRA
Técnico Comercial

SILVINO LINDO 
Presidente 
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A Sebastião & Martins S.A., fundada em 1980, é uma empresa com posição e imagem 
consolidadas no mercado da indústria de cartão canelado e embalagens. Como fatores 
de diferenciação destacam-se a eficiência, inovação e adequação com os quais servimos 
os nossos clientes, promovendo a construção de fortes e duradouras relações comerciais.

A escolha da nossa empresa é garantia de profissionalismo, responsabilidade e elevados 
padrões de ética e integridade.

SMSA - SEBASTIÃO & MARTINS, S.A.

Avenida de Santo Tirso - Prazins

4806-856 Caldas das Taipas

Guimarães - PORTUGAL

Tel.: +351 253 479 810

Fax: +351 253 574 060

comercial@smsa.pt

www.smsa.pt
JOÃO ALCINO MARTINS
Administrador

LUÍS MIGUEL MARTINS
Administrador
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Dotada de excelentes infraestruturas – cerca de 4.000m2 de área coberta –, magníficos 
acessos, a SPACE REFLEX ® - marca registada - é a única fábrica portuguesa de fabricação 
de telas refletoras, o que a torna líder no seu segmento de mercado. A nossa missão, foi 
desde sempre fabricar produtos e oferecer soluções globais inovadoras ao nível do isolamento 
térmico-acústico, que garantam o conforto exigido pelo homem e os ganhos econômicos 
decorrentes da poupança energética, colocando a tecnologia, a qualidade e a inovação 
ao serviço das pessoas. As incessantes preocupações com a qualidade e com o ambiente, 
tornaram a SPACE REFLEX, desde 2005, a primeira empresa portuguesa a obter o certificado 
de Qualidade ISO 9001 para a fabricação de telas refletoras para isolamento térmico. 

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

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

SPACE REFLEX 
Fábrica de Isolamento Termo-Acústico, Lda.

Av. Dra. Assunção Vasconcelos Chaves, Lote C1

4700-010 Braga - PORTUGAL

Tel.: +351 253 331 065

Fax: +351 253 331 066

info@spacereflex.com

www.spacereflex.com 
IVAN RIBEIRO
Diretor Comercial
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A STEP INSIDE, S.A., foi fundada a 19 de Janeiro 2009, tendo a sua Sede Social em Aveiro. 
Em 2010, inaugurou um Brunch Office na cidade de Águeda, a partir do qual é desenvolvida 
toda a sua atividade logística de Compras, Exportação, Financeira e Administrativa. O objetivo 
da sua constituição foi, servir o mercado como empresa trading internacional e desenvolver 
ações de comércio internacional entre o mercado fornecedor na Europa e os mercados 
de consumo nos Países de Língua Oficial Portuguesa.

Para além desta área de exportação, presta serviços de Procurement e de apoio à gestão 
de receção de mercadorias, nomeadamente, atualização do cadastro dos artigos.
A STEP INSIDE S.A., entrega os produtos por via aérea ou por via marítima, sendo que, em 
ambos os casos, é possível fazer a entrega porta-a-porta, quando o local de destino seja 
a província de Luanda-Angola.

Atualmente, faz, semanalmente, carga aérea de bens altamente perecíveis, como seja a fruta, 
legumes, pão, queijo, enchidos, iogurtes, etc. e, ao nível de carga marítima, envia contentores 
(completos ou grupagem) de géneros alimentares e de outros bens de consumo, sendo 
regular o envio de contentores secos, refrigerados, congelados e IMO (considerados de carga 
perigosa).

STEP INSIDE, S.A.

Rua Ciudad Rodrigo, nº 9 - 1º Esq.

3810-083 Aveiro - PORTUGAL

Tel.: +351 234 698 500

Fax: +351 234 698 501

geral@step-inside.pt

www.step-inside.pt
VICTOR CARDOSO
Diretor Comercial
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A Supernova Laboratórios Dermocosméticos é uma empresa de desenvolvimento, produção 
e distribuição de produtos cosméticos que aposta na inovação e na vanguarda das tendências 
de mercado.

A VitaBlack é uma marca integralmente desenvolvida a pensar no público africano, com 
produtos com qualidade, inovação e elegância. 

A Stratti foi desenvolvida a pensar na necessidade do cuidado diário do cabelo, com cores 
fortes e aromas vibrantes, esta marca proporciona máxima satisfação.

A Capillus oferece um conjunto diversificado de soluções para o cabelo, tendo um leque 
alargado de produtos com qualidade de nível profissional.

No portfólio da Supernova estão ainda incluídas outras marcas e produtos que vêem 
complementar as marcas anteriormente referidas e responder às mais diversas necessidades 
do mercado cosmético.

Supernova

Zona Industrial Casal do Cego

Rua do Comércio, Lote 19

2415-803 Marrazes, Leiria - PORTUGAL

Tel.: +351 244 820 440

Fax: +351 244 820 447

geral@labsupernova.com

www.labsupernova.com
JOSÉ FIGUEIRAS
Diretor Comercial e de Marketing
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A TECFIL é uma empresa portuguesa com 22 anos de existência especializada na produção 
de fios e cordas para a agricultura, pesca, comércio e indústria.

Tecfil

Apartado 317

Rua das Madressilvas, Escoura

2431-904 Marinha Grande - PORTUGAL

Tel.: +351 244 570 330

Fax: +351 244 570 339

tecfil@tecfil.pt

www.tecfil.pt
OSCAR DOMINGUES
Diretor Comercial
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A TECPAN desenvolve produtos e soluções para a indústria de padaria e pastelaria, base-
ando-se na tradição e na qualidade. A nossa missão é ir ao encontro das necessidades dos 
nossos clientes, cumprindo as suas exigências, impulsionando o desenvolvimento do seu 
negócio e acompanhando a evolução das tendências de mercado. O desenvolvimento 
realizado em conjunto com os nossos clientes é a nossa principal ferramenta.

Os nossos produtos e soluções são inovadores, diferenciados e de confiança. A nossa 
atuação é pautada pela excelência, pela qualidade, pela segurança alimentar dos nossos 
produtos e por um serviço de assistência técnica especializado. 

Estamos presentes em vários mercados: Europa, África, Ásia e América do Sul.

Bolopan Comercio Geral, Lda
Avenida Ho Chi Min
Bairro Mártires de Kifangondo, 02
Luanda - ANGOLA

PANIBOLO - Fábrica de Pão e Bolos, Lda.
Rua 17 de Setembro, s/n
Município de Viana - Luanda - ANGOLA

TECPAN/PRODIPANI bakery ingredients

Zona Industrial, Rua D - 28

5370-327 Mirandela - PORTUGAL

Tel.: +351 278 200 460

Fax: +351 278 249 108

info@tecpan-bakery.com

www.tecpan-bakery.com
SANDRA OLIVEIRA
Diretora de Exportação
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A Televes é líder europeu no fabrico e distribuição de equipamentos para redes de SMATV 
e CATV. Foi fundada em 1961, o seu edifício sede é em Santiago de Compostela, na Galiza, 
em Espanha distribuindo-se as suas filiais pelas cinco partidas do mundo. A filial portuguesa, 
Televes Electrónica Portuguesa, Lda., foi criada em 1980 e possui fábrica, departamentos 
comercial e técnico na Maia com uma delegação em Lisboa. Esta filial, onde trabalham 
mais de 40 colaboradores, é responsável pelos apoios aos mercados africanos de língua 
oficial portuguesa. 

Começamos a trabalhar o mercado de Angola em 1991 com uma empresa local, a   AFROVISÃO 
e com a mesma temos mantido uma excelente parceria até aos dias de hoje. Na sequência 
do apoio personalizado que o departamento de assistência técnica da Televes fornece 
aos gabinetes de engenharia e projeto em Portugal e dado que grande parte desta 
engenharia fornece serviços para Angola os equipamentos de marca Televes acabam 
por, naturalmente, estar presentes na maioria das infra-estruturas de telecomunicações 
dos novos edifícios em Angola.

SERRA & COELHO, EL. E ELECTROD., LDA.
Estrada Cacuaco - Caxito, Km 8
Panguila - Cacuaco - ANGOLA

AFROVISÃO
Rua Comandante Valodia, 157 R/C
16670 Luanda - ANGOLA

SILUZ – Distribuidora Angolana de Material Eléctrico, Lda.
Largo do Kinaxixi, 5 - 6
Luanda - ANGOLA

Televes

Via Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 17

Zona Industrial da Maia1- Sector X 

4470-518 Barca - PORTUGAL

Tel.: +351 229 478 900

Fax: +351 229 488 719

televes.pt@televes.com

www.televes.com
ARTUR PÓVOA
Key Account Manager

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

Estamos presentes com os nossos produtos em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo 
Verde e São Tomé e Príncipe.

Somos especialista na criação de marcas próprias, produzindo produtos para as principais 
cadeias de supermercados em Portugal, Angola e Moçambique.

Temos uma gama muito completa de produtos profissionais que incluí produtos para 
Lavandaria, Higiene das cozinhas, Higiene de áreas comuns, produtos clorados e produtos 
para limpezas especiais.

Temos um departamento de conceção e desenvolvimento que cria produtos e marcas 
à medida do cliente.

A nossa empresa está certificada pela norma EN ISO 9001 desde à mais de 10 anos.

Thermoquímica, S.A.

Zona Industrial Casal Espinheira, Lote 13

2590-057 Sobral de Monte Agraço - PORTUGAL

Tel.: +351 261 940 050

Fax: +351 261 940 055

geral@thermoquimica.com

www.thermoquimica.com
FRANCISCO MACIEIRA
Administrador
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A TOMIX foi fundada em 1924 e dedica-se ao fabrico de pulverizadores, atomizadores, 
nebulizadores, polvilhadores, distribuidores de adubos, compressores de poda e ainda, 
máquinas de limpeza industrial, tais como, lavadoras de alta pressão e varredoras. 

A sua associada  JOPER, fundada em 1941, dedica-se ao fabrico de reboques agrícolas, 
reboques cisterna, reboques tanque de água e gasóleo em camions, escarificadores, 
chisels, charruas de discos e de ferros, grades de discos, fresas, trituradores, corta-matos, 
perfuradoras, pás niveladoras, abre-valas , abre-regos e caixas de carga.

AGROZOOTEC, Lda.
Rua Amilcar Cabral, nº 107
Ingombota - Luanda - ANGOLA

TOMIX

Rua Cândido dos Reis, nº 5 

Apartado 33

2560-312 Torres Vedras - PORTUGAL

Tel.: +351 261 335 620

Fax: +351 261 335 625

tomix@tomix.co.pt

www.tomix.com.pt
PAULO SANTOS DAMIÃO
Sócio Gerente
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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.

Trot&Trotinete

Centro Empresarial da Lionesa

Edifício G1

4465-671 Leça do Balio - PORTUGAL

Tel.: +351 226 054 081

Fax: +351 226 067 281

matildevasconcelos@trotinete.pt

www.trotinete.pt
ANA MATILDE VASCONCELOS
Gerente
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Empresa dedicada à produção, desenvolvimento e comercialização de artigos de calçado, 
complementos de couro (cintos, malas, carteiras, etc.) e vestuário.

TRUETENTATION, LDA.

Rua Argemil, nº 40

4780-403 Santo Tirso - PORTUGAL

Tel.: +351 253 293 015

jorgecastro@truetentation.com
JORGE CASTRO
Director Geral TRUETENTATION
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A empresa tem o seu foco na produção de uma linha própria de vestuário de cerimónia, 
nas vertentes criança e adulto.
Tem ainda como atributos ser representante de marcas nacionais para os seguintes produtos: 
calçado, pronto-a-vestir e roupa cerimónia.

Após anos de contacto com o cliente angolano, é nossa convicção, que os nossos produtos 
são adequados às exigências e necessidades do mercado angolano.

SELVATRANQUILA, LDA.

Av. Bento Gonçalves, nº 22 - C

2910-431 Setúbal - PORTUGAL

Tel.: +351 962 527 155 

Tel.: +351 934 254 286

selvatranquila@gmail.com

www.vou-casar.com 
BRÍGIDA RIBEIRO
Gerente
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A VALART foi fundada em 1978, sendo o primeiro fabricante nacional certificado de Gruas 
Hidráulicas Industriais e Florestais. É um dos poucos construtores em todo o Mundo de 
Semi-Reboques Porta - Contentores Marítimos, designados internacionalmente por 
SIDELOADERS (VALARTLIFTS).

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

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

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

A participação da VALART na FILDA 2014, pretende consolidar as parcerias que temos 
vindo a desenvolver com os principais transportadores Angolanos.

VALART

IC2, Km 251,7

3850 - 501 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL

Tel.: +351 234 541 325

Fax: +351 234 542 203

info@valart.pt

www.valart.pt 
VALDEMAR COUTINHO 
Sócio-Gerente
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Empresa Jovem, Dinâmica, que se dedica a importação e exportação de Materiais 
de construção, com a pretensão de desenvolver relações comerciais em mercados com forte 
crescimento económico, como Angola.

RMCS - COMERCIAL
Jardim do Eden, Moradia Ridge, nº 55
Kilamba, Kiaxi, Luanda, Angola

WIDE LOOP

Rua da Rega, nº 4

2080-082 Almeirim - PORTUGAL

Tel.: +351 913 004 855

Tel.: +244 949 160 822

Fax: +351 243 591 274

wideloop.export@gmail.com
JOÃO CARLOS COELHO
Gerente

GONÇALO MENDES
Gerente
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A génese da XD parte do objetivo de criar a plataforma tecnológica de ponto de venda 
mais evoluída do mercado, aliada a uma interface intuitiva e personalizável. 

A XD nasceu no ano de 2012 e conta com cerca de 30 colaboradores com vasta experiência 
na área de Software de Gestão e um percurso de mais de 20 anos de experiência no que diz 
respeito ao desenvolvimento de soluções que se tornaram líderes no sector. 

Atualmente a XD possui escritórios em Sevilha, São Paulo, Porto e Lisboa e conta com mais 
de 10.000 licenças, estando as suas aplicações disponíveis nos idiomas: Espanhol, Inglês, 
Português, Português do Brasil, Italiano e Russo.

Foram desenvolvidas 3 soluções. XD Rest (Restauração, Fast Food, Pizzarias, Take Away, 
Cafés e similares), XD Disco (Bares e discotecas) XD POS, (Retalho), assentes numa plataforma 
tecnológica Multi-Sistema Operativo (Windows, Linux e Mac), Multi Base de Dados (Sqlite, 
MySQL, MariaDB) que podem estar localizadas localmente ou na Cloud.

Outras características que nos distinguem são o elevado nível de personalização (podendo 
adaptar-se integralmente à imagem e necessidades de cada cliente), auto atualizável através 
da internet e extensível através de scripts em código C#, permitindo ligar o XD a outros 
aplicativos ou websites.

XD Software

Rua Faria Guimarães, nº 829, 1º

4200-292 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 225 090 888

Fax: +351 224 939 708

overseas@xdpeople.com

www.xdsoftware.pt
ANDRÉ GIL MARTINS
International Account Manager
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Sede

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

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

aicep@portugalglobal.pt    www.portugalglobal.pt

AICEP em Angola

Avenida de Portugal, nº 50    C.P. 1319 Luanda - ANGOLA

Tel.: +244 222 331 485 / 336 902 / 339 032    Fax: +244 222 330 529

aicep.luanda@portugalglobal.pt    Diretor: Luís Miguel Santos Moura  

Com o cofinanciamento


