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

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

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

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

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

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

PORTUGAL 

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

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

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

Em cada página desta brochura encontra um parceiro.
Em cada parceiro, múltiplas razões para fazer negócios.Ph
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PERTO DE SI. 

PARA O LEVAR MAIS LONGE.

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

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

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

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

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

PORTO (SEDE)
Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº
4050-012 Porto - PORTUGAL
T. +351 226 055 300   F. +351 226 055 399

LISBOA
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisboa - PORTUGAL
T. + 351 217 909 500   Contact Centre: 808 214 214   
aicep@portugalglobal.pt   portugalglobal.pt

AICEP EM ANGOLA
Avenida de Portugal, nº 50
C.P. 1319 Luanda - ANGOLA
T. +244 222 331 485 | T. +244 222 336 902   F. +244 222 330 529
aicep.luanda@portugalglobal.pt

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



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

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

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

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

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

Lorem Ipsum Dolor

STAND 00  
LOREM | IPSUM

LOREM | IPSUM

LOREM | IPSUM

Lorem Ipsum Dolor

0000-000 Lorem - PORTUGAL

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

lorem@lorem.pt   www.lorem.pt
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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 188 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:
   • Prémio de Excelência STP – Deutsche Bank;
   • Melhor Relatório de Gestão e Contas no Setor Financeiro – SIRIUS;
   • Melhor Banco do Ano – SIRIUS;
   • Melhor Gestão Corporativa em 2015 – World Finance Awards.

O BFA é líder de mercado em Cartões de Débito e TPA – Terminais de Pagamento
Automáticos, e no ano de 2014 captou mais de 110 mil novos Clientes superando a fasquia 
de 1.3 milhões 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

STAND 15  
LUIS TRINDADE COELHO | DIRETOR DA BANCA DE EMPRESAS

PEDRO ALEXANDRE AMORIM | DIRETOR DE MARKETING

Rua Amílcar Cabral, nº 58

Luanda - ANGOLA

T. +244 222 638 900   F. +244 222 638 911

luis.trindade.coelho@bfa.ao | pedro.alexandre.amorim@bfa.ao   www.bfa.ao



C
O

N
V

ID
A

D
O



18

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 encontro de empresários 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
T. +244-924 918 149   F. +244-222 372 017
ccipa@cciportugal-angola.pt

CCIPA - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
PORTUGAL - ANGOLA

STAND AICEP
PAULO VARELA | PRESIDENTE DA DIREÇÃO

ISABEL SANTOS | DIRETORA EXECUTIVA

CHINDALENA LOURENÇO | DELEGADA EM ANGOLA

Edifício Luxor

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

1050-204 Lisboa - PORTUGAL

T. +351 213 940 133   F. +351 213 950 847

ccipa@cciportugal-angola.pt   www.cciportugal-angola.pt
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A AFINOMAQ é uma empresa Portuguesa de referência no mercado português 
no desenvolvimento e construção de máquinas para o enchimento de produtos líquidos 
e pastosos, máquinas de capsular e rotular embalagens. 

Com uma larga experiência em África na instalação de fábricas completas na área alimentar, 
bebidas e detergentes. 

AFINOMAQ, LDA.

STAND 19  
RICARDO COELHO | COMERCIAL

PEDRO ANDRADE | COMERCIAL

PAULO LINO | COMERCIAL

Praceta Cidade de Roma, nº 1

Parque Industrial do Arneiro

2660-456 São Julião do Tojal - PORTUGAL

T. +351 219 737 360   F. +351 219 737 369

afi nomaq@afi nomaq.pt   www.afi nomaq.pt
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A Alidata é uma empresa portuguesa com 30 anos no mercado e 110 colaboradores, 
que possui uma vasta oferta de soluções de gestão integradas e especializadas, 
implementadas em mais de 10 mil empresas e mais de 30.000 utilizadores, em diversos 
setores de atividade. 

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

Alidata

STAND 60 
FERNANDO AMARAL | PARTNER

Casal do Cego, Marrazes

Apartado 4067

2410-973 Leiria - PORTUGAL

T. +351 244 850 030   F. +351 244 811 178

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

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

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

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO:
António Almeida | Diretor Comercial
antonio.almeida@ams-br.eu

AMS-BR Star Paper, SA - Grupo Portucel Soporcel

STAND 16  
ANTÓNIO ALMEIDA | COMMERCIAL DIRECTOR

Lavos

3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL

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

info@ams-br.eu   www.ams-br.eu
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A Aplein Engenheiros, empresa tecnológica fundada em 1987 está presente nos mercados 
internacionais desde 1993. É uma empresa consolidada como líder no Mercado Industrial, 
e cujos principais mercados de atuação se encontram em Portugal, Espanha, América 
Latina e África. Em Angola está presente desde 2000, através de parceiros, nomeadamente 
da área de sistemas de medida.

Organizadas em dois grandes grupos de negócio: “Desenho de Espaços Visuais” e “Energia 
e Indústria”, as principais áreas de desenvolvimento e trabalho da Aplein Engenheiros são:
   • Sistemas de Instrumentação e Medida, para os segmentos Energia e Indústria;
   •  Tecnologias de monitorização e proteção para gestão de ativos elétricos, para 

os segmentos Energia e Indústria;
   •  Centros de Controlo de Operações, Salas de Crise e Salas Corporativas e Audiovisuais, 

para todos os segmentos de mercado.

Neste âmbito, fornecemos soluções completas, que incluem:
   • Serviços de engenharia de detalhe das soluções;
   • Serviços de instalação e colocação em serviço;
   • Serviços pós-venda;
   • Serviços de formação técnica especializada.

A Aplein Engenheiros, Lda., está sediada em Portugal, e conta com empresas do mesmo 
grupo em Espanha, México e Chile. 
A empresa, de marcado caráter empreendedor, tem como objetivo a expansão dos seus 
serviços a outros países.

APLEIN ENGENHEIROS

STAND 03  
CARLA COMES LEVEZINHO | DELEGADA COMERCIAL

ISIDRO PEDRO | DIRECTOR GERAL

Rua Afonso de Alburquerque, nº 8 - B

2685-013 Sacavém - PORTUGAL

T. +351 219 416 219

info@apleinengenheiros.com   www.apleinengenheiros.com
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ARCEN ENGENHARIA, S.A., dedica-se ao projeto; produção; montagem e assistência 
de equipamentos de betão, argamassas secas, reciclagem, agregados e asfalto. 
É essencialmente uma empresa de cariz técnico suportada pela tecnologia mais recente 
no mercado de forma a fornecer as melhores soluções aos seus clientes.

ARCEN está totalmente empenhada em alcançar a satisfação dos seus clientes, espalhados 
por mais de 45 países em todo o Mundo, fornecendo serviço de qualidade desde o processo 
de conceção à instalação, passando pela montagem e assistência pós venda. Na ARCEN 
juntos criamos soluções nas quais o cliente é peça central. Com 25 anos de experiência 
acumulada no mercado e com humildade mas, simultaneamente, de forma ambiciosa 
e persistente respondemos a todos os desafios dos nossos clientes apostando 
constantemente na melhoria dos nossos produtos e serviços.

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

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

ARCEN ENGENHARIA, S.A.

STAND 23  
ANTONIO AZEVEDO | DIRETOR COMERCIAL

Rua de S. Caetano, nº 125

Z. Ind. S. Caetano

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

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

arcen@arcen.pt   www.arcen.pt
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FABRICANTE DE DUMPERS.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO:
MOVICORTES ANGOLA

ASTEL

STAND 32  
JOSÉ DOTTI | GERENTE

Zona Industrial da Murteira, Lote 17

2135-311 Samora Correia - PORTUGAL

T. +351 263 651 665

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

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

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

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

Também dispomos da possibilidade de embalar marcas próprias.

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

Azeol
Sociedade de Azeite e Óleos da Estremadura, SA

STAND 31  
AVELINO SANTOS | DIRECTOR COMERCIAL

EN 8, Km 48.8, Torres Vedras - Bombarral

Vale Rosas

2560-236 Torres Vedras - PORTUGAL

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

geral@azeol.pt   www.azeol.pt
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O Banco BIC é hoje o parceiro natural de todos quantos acreditam no relacionamento 
económico equilibrado e mutuamente proveitoso entre Angola e Portugal.

Com uma rede de mais de 200 Agências e Centros de Empresas, em Portugal, e uma ligação 
especial a Angola, através do nosso parceiro Banco BIC, S.A., possuímos uma estrutura 
constituída por profissionais experientes e conhecedores dos mercados português 
e angolano, o que nos permite proporcionar aos agentes económicos um serviço 
de excelência, vocacionado para a dinamização das suas relações bilaterais. 
Desenvolvemos processos rápidos e articulados de operações de fomento ao investimento, 
à exportação e à importação de bens e serviços, permitindo às organizações exportar 
com segurança e ver os seus créditos rapidamente satisfeitos.

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

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
Banco BIC, S.A.

Banco BIC Português, S.A.

STAND 54  
LUÍS MIRA AMARAL | PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA

Av. António Augusto Aguiar, nº 132 - 2º

1050-020 Lisboa - PORTUGAL

T. +351 213 598 000   F. +351 213 598 494

geral@bancobic.pt   www.bancobic.pt
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Empresa com fabrico próprio e comercialização de equipamentos para a indústria 
hortofruticola e para a indústria de batata, cebola, castanha, etc.

Apostando sempre numa relação de proximidade com o cliente e a excelência do seu apoio 
técnico sendo um importante fornecedor de linhas de condicionamento para o seu 
setor.

As linhas de condicionamento da marca CALIBRAFRUTA são concebidas nas suas instalações 
desde a chapa de aço e/ou inox até ao programa informático.

Calibrafruta - Equipamentos Hortofruticolas, Lda.

STAND 48  
JOSÉ MANUEL CAETANO | CEO

DIOGO ANDRÉ GUERRA | COMERCIAL

Rua Principal, nº 1979

Chã da Laranjeira

2425-821 Souto da Carpalhosa - PORTUGAL

T. +351 244 613 869   F. +351 244 613 875

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

CARFEL

STAND 27  
JOAQUIM FELGUEIRAS | SÓCIO GERENTE / DIRETOR COMERCIAL

Rua das Sebastianas, nº 25

4590-292 Freamunde - PORTUGAL

T. +351 255 879 179

carloshenrique@carfel.pt   www.carfel.pt
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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 de escritório 
e todo o tipo de embalagens.

Cartonex - Artigos Escolares e de Escritorio, Lda.

STAND 45  
ISABEL LIMA | ECONOMISTA

Rua 1º de Maio, nº 121

Zona Industrial, nº 1

Apartado 276

3701-912 S. João da Madeira - PORTUGAL

T. +351 256 823 475   F. +351 256 822 911

cartonex@mail.telepac.pt   www.cartonex.pt
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Banca

Caixa Geral de Depósitos
Banco Caixa Geral Totta de Angola

STAND 55  
Avenida João XXI, nº 63

1000-300 LISBOA - PORTUGAL

T. +351 217 903 000

din@cgd.pt   www.cgd.pt

Avenida 4 de Fevereiro nº 99

Luanda - ANGOLA

T. + 244 226 424 400

felizardo.vassala@caixatotta.ao    

www.caixatotta.ao
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Avianense é a mais antiga e prestigiada fábrica de chocolates em Portugal.

Fundada em 1914, a Avianense tem presenteado o mercado com um leque alargado 
de produtos tradicionais, destacando-se o bombom “Imperador”, e tem pautado o seu 
percurso e o imaginário de muitos portugueses pela qualidade, sofisticação e diferenciação 
dos seus produtos.

A Avianense celebra o seu centenário de existência com a inauguração das suas novas 
instalações, mesmo passadas várias eras, continua a ocupar um posicionamento 
diferenciador e inconfundível, aliado ao tradicionalismo e prestígio. Acreditamos que 
o segredo deste sucesso deve-se, sobretudo, na contínua relação criada entre o nosso 
público e a capacidade que temos em continuar a promover chocolate requintado, 
os produtos singulares e inconfundíveis, mantendo a tradição, inovação, bom gosto 
e qualidade.

Chocolates Avianense

STAND 05  
LUCIANO MACIEL DA COSTA | GERENTE

Rua Sub-Vilar, nº 12

4905-077 Durrães, Barcelos - PORTUGAL

T. +351 258 773 130   F. +351 258 773 132

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

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

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

d)  Um centro de formação profissional devidamente creditado, CONDURIL ACADEMY, 
totalmente financiado pela CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.;

e)  Tem implementadas e certificadas as mais modernas e avançadas políticas de Qualidade, 
controlo Laboratorial e Higiene e Saúde do trabalho (NP EN ISSO 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 

STAND 59 
RICARDO GUIMARÃES | ADMINISTRADOR

MIGUEL ANDRADE | DIRETOR GERAL

RICARDO CARVALHO | DIRETOR ESTUDOS E ORÇAMENTOS

Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 1835

Apartado 1024

4449-909 Ermesinde, Valongo - PORTUGAL

T. +351 229 773 920   F. +351 229 748 668

expedientegeral@conduril.pt   www.conduril.pt
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Com uma vista deslumbrante sobre o Aqueduto das Águas Livres e o Parque Florestal 
de Monsanto e a curta distância do centro histórico onde, 800 anos de influências 
culturais se fundem com as modernas tendências e estilos de vida, criando contrastes 
espetaculares. O Corinthia Hotel Lisbon é ideal para quem viaja em negócios ou lazer.
 
Elegância e conforto numa capital pioneira na Europa.

O Corinthia Hotel Lisbon desfruta o Espírito das Descobertas.

Corinthia Hotel Lisbon

STAND 62 
JOÃO BAGUECHO | CORPORATE ACCOUNT MANAGER

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, nº 105

1099-031 Lisboa - PORTUGAL

T. +351 217 236 363   F. +351 217 236 364

lisbon@corinthia.com   www.corinthia.com/pt/hotels/lisbon
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A Crisal S.A., é a única Cristalaria Automática Portuguesa o que faz dela o último reduto 
num País com fortes tradições no fabrico e comercialização de vidro de mesa. A procura 
de oportunidades de desenvolvimento de novas parcerias, juntamente com a língua 
materna que nos une, motivam-nos a estar presente neste importante evento. 

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
LHN Entreprise Comércio e Prestação de Serviços , Lda.
Rua Marien Ngouabi Casa 19 r/c
Matanga, Luanda - Angola

Crisal, S.A. - A Libbey Company

STAND 34 
CARLOS MONTALVO | ACCOUNT MANAGER

IGOR SKLIBA | SALES MANAGER

Rua de Portugal, nº 1

Apartado 233

2431-903 Marinha Grande - PORTUGAL

T. +351 910 023 815   F. +351 244 545 802

carlos.montalvo@libbey.com   www.libbey.com
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Com mais de 50 anos de história, a Delta Cafés, Marca portuguesa líder no setor dos cafés 
em Portugal, é um exemplo de pioneirismo, inovação e empreendorismo. O relacionamento 
entre a Delta Cafés e os seus clientes é baseado numa relação de confiança e partilha 
que contribui para o sucesso de ambas as partes.

Os produtos Delta Cafés chegam a Angola através da Angonabeiro, a empresa 
Angolana integrante do Grupo Nabeiro, que é a distribuidora exclusiva dos produtos 
do Grupo em Angola. O grupo está presente em Angola através das marcas Delta 
Cafés, Ginga e Delta Q. 

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
Angonabeiro, Comércio de Cafés
Estrada do Cacuaco Km 5 
Mulemba/Kikolo 
CP 5727 - Luanda

DELTA CAFÉS

STAND 01 
JOSÉ CARLOS BEATO | DIRECTOR GERAL

NAHIR BRAGANÇA | COORDENADORA DE MARKETING

Herdade das Argamassas

7370-171 Campo Maior - PORTUGAL

T. +351 268 680 000

luis.martins@delta-cafes.pt   www.delta-cafes.com
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A Domus Capital funciona como Departamento de Exportação de mais de 30 empresas 
Portuguesas, neste contexto desenvolvemos contactos 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. Empreenderemos 
a tarefa de prospeção e apoio contínuo para a exportação nos mercados internacionais, 
como Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Angola, Moçambique e Marrocos. 

Tendo em vista a dificuldade 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, SA

STAND 29 
SÉRGIO DUARTE | EXPORT MANAGER

Rua das Macieiras, nº 201

4445-491 Ermesinde, Porto - PORTUGAL

T. +351 229 020 859

info@domus.pt   www.domus.pt
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Constituída em 1948, embora com uma história centenária a Efacec é o maior grupo 
elétrico de capitais portugueses. Tem mais de 3900 colaboradores e está presente 
em mais de 65 países, nos cinco continentes. O portefólio de atividades da Efacec, abrange 
as áreas de Transformadores (Transformadores de Potência e de Distribuição, Servicing 
de Energia), Aparelhagem e Automação (Aparelhagem de Média e Alta Tensão 
e Automação), Engenharia, (Contracting e Ambiente), Mobilidade (Transportes, Logística, 
Manutenção e Sistemas de Eletrónica de Potência).

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

A aposta da Efacec no mercado internacional e o contínuo investimento na inovação 
e em novas tecnologias, com recursos humanos altamente motivados e qualificados, 
têm garantido um posicionamento forte e sustentado da empresa, colocando-a na linha 
da frente dos setores em que opera.

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

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
Efacec Angola, Lda.
CP 10409
Rua da Nori, Setor C, Casa 20, INOT
Bairro Morro Bento II · Luanda

Efacec

STAND 18  
JOSE CABRAL COSTA | DIRECTOR GERAL

Parque empresarial da Arroteia (Poente)

Apartado 1018

4466-952 S. Mamede Infesta - PORTUGAL

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

comunicacao@efacec.com   www.efacec.com
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A MIRALAGO, constituída em 1956, iniciou a sua atividade em Águeda, distrito de Aveiro, 
com a conceção, produção e comercialização de componentes para a indústria nacional 
e internacional de motociclismo e ciclismo.

Em 1980 é pioneira em Portugal integrando uma nova área de negócios no seu portfolio, 
os equipamentos de fitness.

Mais recentemente soluções de bike sharing, direcionadas ao setor da mobilidade 
sustentável suave e o investimento numa unidade de produção de selins, reforçam 
a posição detida na área do ciclismo.

A estratégia da organização é sustentada essencialmente em políticas de I&D e criatividade, 
qualidade dos processos e ferramentas de gestão, formação contínua dos seus recursos 
humanos e orientação permanente para a satisfação das necessidades dos clientes na base 
doméstica e internacional.

EMPRESA CICLISTA MIRALAGO, SA

STAND 50  
LUIS FONSECA | DIRETOR DE MARKETING

Rua dos Três Marcos, nº 125

3750-064 Aguada de Cima, Águeda - PORTUGAL

T. +351 234 612 010   F. +351 234 601 537

luisfonseca@miralago.pt   www.miralago.pt
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A Eurofrozen foi constítuida em 1985 e atua no setor de produtos alimentares 
pré-confecionados e ultra-congelados, tendo vindo a registar nos últimos anos 
um crescimento sustentado do seu volume de negócios, pela aposta em novos produtos 
e novos mercados.

A Eurofrozen produz e comercializa uma gama alargada de refeições e componentes 
de refeições pré-confecionados e ultra-congelados. Comercializa as marcas Cozinha 
Pronta, Table Gourmet, e as marcas das principais insígnias da distribuição moderna, 
apostando no lançamento de novas gamas e no alargamento das atuais.
 
A Eurofrozen é uma das mais importantes empresas de refeições congeladas, especializada 
em refeições sem adição de corantes nem conservantes.

Eurofrozen

STAND 57 
SANDRA GODINHO | ADMINISTRADORA

Quinta de Vale Flores

2814-512 Almada - PORTUGAL

T. +351 212 588 350   F. +351 212 588 358

eurofrozen@eurofrozen.com   www.eurofrozen.com
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A Ferbar é uma empresa de capital 100% português que existe desde 1971 e comercializa 
produtos alimentares. Para além do mercado português onde é líder em várias linhas 
de produtos, iniciou a exportação em 1989, e neste momento exporta para mais de 20 
países. 

Para consolidar as gamas de produtos e ter controlo sobre a qualidade, a Ferbar criou 
uma empresa de transformação e adquiriu uma unidade Agro Industrial, onde produz 
uma parte muito significativa dos produtos que comercializa. 

Com a envolvência das três empresas a Ferbar oferece aos seus clientes, para além 
dos produtos do seu portfólio, a possibilidade de produtos "Taillor Made".

FERBAR
FERNANDO BARROS PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

STAND 41  
FONSECA FÉLIX | INTERNATIONAL SALES MANAGER

Zona Industrial da Maia, nº 1 - Setor 8

4471-909 Maia - PORTUGAL

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

ffelix@ferbar.com   www.ferbar.com
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Com mais 60 anos de história, a Firmo foi incrementando, ao longo da sua evolução, 
a gama de produtos que fabrica e comercializa, dispondo hoje de um vasto leque de linhas 
e coleções de material escolar, de escritório e papelaria em geral. Atualmente a Firmo 
dispõe da sua sede, no Porto, onde existe um cash & carry, de um armazém e uma fábrica 
em Vila Nova de Gaia com showroom, e de um cash & carry em Alfragide, Lisboa, 
para além do cash & carry online.

Criada em 1951, pela mão de 3 irmãos, a FIRMO é hoje líder na produção e comércio 
de artigos de papelaria, escritório e escolar, contando com mais de 60 anos de tradição 
no mercado nacional e internacional e com um portfólio de produtos alargado 
e diversificado.

Nesta empresa fabricamos materiais que acompanharam gerações e que se tornaram 
ícones indissociáveis da marca FIRMO, como o caderno azul, o caderno capa preta, 
a sebenta ou mesmo o caderno de estudos. 

Adicionalmente a FIRMO fabrica toda uma gama de envelopes e pastas de arquivo, 
estando presentes em todo o território nacional e diversos mercados internacionais.
 

FIRMO - Papéis e Papelarias, S.A.

STAND 10  
MANUEL RUI GOMES | ADMINISTRADOR

PAULA FONSECA | EXPORT MANAGER

Travessa da Prelada, nº 449

4250-380 Porto - PORTUGAL

T. +351 228 340 900   F. +351 228 340 908

manuel.gomes@fi rmo.pt   www.fi rmo.pt
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Somos uma empresa fundada em 1947, atualmente PME LEA, sempre nos dedicamos 
ao setor de frio, nos últimos 30 anos exploramos a fabricação de equipamento para extração 
de cerveja a copo, refrigerantes, vinho e água com e sem pressão. 
Arrefecimento de água com tratamento para padarias.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
ABM IMPERIAL

FRIGORIFICOS IMPERIAL, LDA.

STAND 06 
PEDRO DA SILVA FONSECA | ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO

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

Estrada da Paiã

1675-076 Pontinha - PORTUGAL

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

geral@fi mperial.pt
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Com início de atividade em 1920, a Galucho, encontra-se equipada para dar resposta 
aos desafios que se apresentam, por força do know-how adquirido na sua já longa história 
e da sua capacidade em produzir internamente a maior parte, e em alguns casos, 
a totalidade dos equipamentos que fabrica. O prestígio da marca Galucho é hoje 
reconhecido a nível internacional e para isso contribui a grande qualidade dos produtos 
que desenvolve e a grande experiência na exportação. 
Na perspetiva de uma constante evolução, procuramos otimizar e desenvolver produtos 
que superem as expetativas 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, com 
o objetivo de estar o mais próximo possível dos seus Clientes.

Principais Produtos: 
Máquinas Agrícolas: Charruas de discos e de aivecas, fixas, de reversão mecânica 
e hidráulica. Grades de discos montadas e rebocadas. Fresas ligeiras e reforçadas. 
Escarificadores 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 e 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

STAND 07  
JOÃO ROSA | COMERCIAL

Avenida Central, nº 4

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

T. +351 219 608 500   F. +351 219 608 599

info@galucho.pt   www.galucho.com
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A Geonext Produtos Eléctricos S.A., é uma empresa portuguesa, certificada segundo 
a norma NP EN ISO 9001:2008 de Gestão de Qualidade. Com sede na cidade no Porto, 
desenvolve a sua atividade no setor de produtos elétricos e de iluminação nas instalações 
sediadas na cidade de Vila Nova de Famalicão no distrito de Braga. 

Conta com aproximadamente 40 anos de crescimento sustentável, sendo que nos últimos 
dez anos tem vindo a posicionar-se nos mercados Europeu e Africano. 

Temos por missão organizacional proporcionar soluções adequadas às necessidades 
dos clientes, o que por sua vez se traduz em sinergias de longo prazo que valorizam 
o rigor, a qualidade, a excelência e o cumprimento leal. 

Possuímos um portfólio de produtos bastante diversificado, nos quais se inserem as marcas 
de material elétrico e de iluminação como a Luxtek (lâmpadas), Lumitek (iluminação 
de interior e de exterior, técnica e decorativa) e Blink (iluminação industrial e material 
de proteção).

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
SERRA & COELHO
ELECTRO PANGA

Geonext, S.A.

STAND 58  
VÍTOR VEIGA | GESTOR PRODUTO

Pólo Industrial de Lousado

Rua da Indústria, nº 181

4760-810 Lousado, Vila Nova de Famalicão - PORTUGAL

T. +351 252 301 260   F. +351 252 378 160

geral@geonext.pt   www.geonext.pt
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A Grupel é uma empresa de grupos eletrógenos com mais de 35 anos de experiência 
no mercado. Produz uma gama alargada de grupos eletrogéneos equipados com 
componentes de alta qualidade. A empresa tem larga experiência no fabrico deste tipo 
de equipamento, com potências entre os 8 e os 3500 kVA, destinados à produção 
de eletricidade.

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

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

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

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
GRUPEL ANGOLA, LDA.
Condominio Vareda das Flores, Q17, Lt21
Comuna de Camama 
Viana, Luanda - Angola

Grupel Grupos Electrogéneos, S.A.

STAND 14  
JOSÉ MACHADO | DIRETOR GERAL GRUPEL ANGOLA

PEDRO SENDÃO | RESPONSÁVEL PÓS VENDA GRUPEL ANGOLA

Parque Empresarial de Soza, Parcela A, Lote 5

3840-342 Soza, Vagos - PORTUGAL

T. +351 234 920 670   F. +351 234 931 187

dircomercial@grupel.eu   www.grupel.eu
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O grupo Portucel Soporcel é o segundo maior exportador em Portugal, sendo o que gera 
o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa cerca de 3% das exportações 
nacionais de bens. As vendas do Grupo têm como destino 123 países nos cinco continentes.
 
Líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF) 
e sexto a nível mundial, o Grupo é também o maior produtor europeu, e o quinto a nível 
mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp.

Em 2014, o grupo Portucel Soporcel atingiu novos níveis máximos de volume de vendas 
e produção de papel. As exportações do Grupo corresponderam a €1.2 mil milhões 
e o volume de negócios a  €1.5 mil milhões. 

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

grupo Portucel Soporcel

STAND 16  
JOÃO FELGUEIRAS E SOUSA | GENERAL MANAGER

Lavos

3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL

T. +351 233 900 100   F. +351 233 941 650

elia.varela@portucelsoporcel.com   www.portucelsoporcel.com
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Projetos de engenharia de instalações industriais e agroalimentares.

Hipogest

STAND 53  
SANDRA GODINHO 

ASISTENTE PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Eng.º Duarte Pacheco

Amoreiras, Torre 2 - Piso 7 - Salas 4 e 5

1070-190 Lisboa - PORTUGAL

T. +351 214 481 400

hipolitopires@sha.pt    www.hipogest.pt
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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 oficialmente, em Portugal e Angola, o fabricante de domótica Belga, 
Teletask (www.teletask.pt), 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” (guardar a programação) 
com cartão de memória, evitando desse modo que o técnico integrador, ao substituir 
qualquer módulo ou consola, tenha necessidade de reconfigurar. 

A iDR – Domótica i Robótica, LDA. ® (www.idr.co.ao), integra o grupo SNC, LDA. 
(www.snc.com.pt) uma empresa experiente e com provas dadas desde 1997 na Indústria 
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.

STAND 47 
CARLOS SANTOS | COORDENADOR DO DEPARTAMENTO COMERCIAL

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

4450-685 Leça da Palmeira, Matosinhos, Porto - PORTUGAL

M. +351 937 744 848   F. +351 229 960 719

carlos.santos@idr.pt   www.idr.pt
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Com uma 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 cujo processo se encontra totalmente verticalizado 
dentro de uma única organização: a Industrial Laborum. 
 
Com mais de 35 anos de experiência e uma vasta gama de produtos, desde escolas 
e hospitais a laboratórios, 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. 

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. A natural presença no mercado 
angolano resulta da exigência e necessidade dos nossos clientes, habituados nas últimas 
décadas aos nossos produtos de excelência e capacidade de adaptação dos mesmos 
às necessidades específicas de cada um.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
INDUSTRIAL LABORUM ANGOLA

ALBERTO LAPA 

M. +351 919 199 801 | M. +244 929 212 258  | albertolapa@laborumangola.com

HERNANI VIEIRA 

M. +351 919 199 803 | M. +244 932 021 858 | hernanivieira@industriallaborum.com

INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S.A.

STAND 20  
ALBERTO LAPA | ADMINISTRADOR

HERNANI VIEIRA | COMERCIAL ANGOLA

Sobreiro Torto, Branca, Apartado 187

3854-909 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL

T. +351 234 529 500   F. +351 234 525 263

comercial@industriallaborum.com   www.industriallaborum.com
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A Infraestruturas de Portugal é a empresa pública responsável pela gestão das infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias em Portugal.
Incorpora a IP Engenharia, a IP Património e a IP Telecom, atuando numa estratégia 
conjunta, integrada e complementar.
A IP, S.A. tem por objeto a conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, 
exploração, requalificação, alargamento e modernização das redes rodoviária e ferroviária 
nacionais, incluindo o comando e controlo da circulação ferroviária. Posiciona-se como 
gestora de mobilidade multimodal, potenciando o asset management, as sinergias 
e as novas receitas garantindo a prestação de um serviço sustentável, seguro e eficiente.
 
A IP Engenharia dedica-se, há quase quatro décadas, à consultoria e à engenharia 
de transportes no setor ferroviário. Detém recursos próprios especializados, que intervêm 
desde a conceção e desenvolvimento detalhado de soluções até à gestão integrada 
da construção e fiscalização, incluindo as componentes de segurança, qualidade e ambiente.
 
A IP Património é responsável pela gestão do património imobiliário, com experiência 
na exploração comercial da rede de estações e interfaces de transporte, garantindo 
a sua eficiente utilização, valorização e rentabilização.
A IP Telecom é o operador de telecomunicações e de serviços especializados em sistemas, 
tecnologias de informação e telecomunicações. Reconhecida como referência no setor 
em que desempenha atividade, dispõe de uma equipa qualificada, capaz de desenhar 
soluções de valor à medida das necessidades de cada Cliente e de garantir a sua 
implementação “chave na mão”.

Infraestruturas de Portugal - REFER / EP

STAND 26 
AMÍLCAR MONTEIRO | ADMINISTRADOR

Rua José da Costa Pedreira, nº 11

1750-130 Lisboa - PORTUGAL

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

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

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

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

LACTO SERRA, LDA.

STAND 09  
SEBASTIÃO D. S. GOMES | ADMINISTRADOR

Barracão - Valverde

3570-211 Aguiar da Beira - PORTUGAL

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

geral@lactoserra.pt   www.lactoserra.com
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A M. Rocha & J. Serra, Lda., tem como atividade principal o fabrico e comercialização 
de ferragens para rede aérea de baixa tensão, os braços para iluminação pública, 
as armações de aço para média e alta tensão, bem como outras estruturas metálicas, 
onde se incluem as estruturas metálicas diversas (Subestações, Ferrovias, Telecomunicações 
e aplicação de painéis fotovoltaicos).

M.Rocha & J.Serra, Lda.

STAND 39  
JOÃO MANUEL SERRA ROCHA | GERENTE E COMERCIAL

MANUEL MARQUES ROCHA DA SILVA | SÓCIO

Rua das Pedreiras

Apartado 10, Zona Industrial de Fão

4741-908 Fão, Esposende - PORTUGAL

T. +351 253 967 250   F. +351 253 967 251

geral@mrjs.pt   www.mrjs.pt
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A Martifer é um grupo industrial global com mais de 2500 colaboradores e atividade 
centrada no setor de construção metálica.
Neste setor, a Martifer está focada em três grandes polos geográficos: Europa e Médio 
Oriente, África e América Latina, e conta com unidades industriais que lhe permitem, 
a partir destes polos, construir os projetos mais complexos em locais diversificados. 
As suas unidades industriais estão localizadas em Portugal, na Roménia, em Angola, 
em Moçambique, no Brasil e na Argélia.

A empresa centra a sua estratégia de desenvolvimento na diferenciação pela qualidade 
da engenharia e vocação para projetos de grande complexidade. 
Com um portefólio diversificado, procura encontrar a melhor solução de engenharia 
para cada projeto, de forma a permitir uma otimização de recursos, e consequente 
redução de custos e cumprimento de prazos.
Fornece soluções globais e inovadoras de engenharia, nomeadamente nos segmentos 
de construção metalomecânica, fachadas em alumínio e vidro, infraestruturas para Oil 
& Gas e Construção e Reparação Naval.

Presente no mercado angolano desde 2007, a empresa participou já em diversas obras 
de referência no país, tais como aeroportos, torres, edifícios de escritórios, edifícios 
comerciais e infraestruturas desportivas, entre outros.

Martifer – A qualidade da engenharia ao serviço da inovação.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
Martifer Construções Metálicas Angola, S.A.
Polo Industrial de Viana, km 25, s/n   Viana, Luanda - ANGOLA

Martifer

STAND 04  
PAULO NEVES | DIRETOR GERAL

Zona Industrial, Apartado 17

3684-001 Oliveira de Frades - PORTUGAL

T. +351 232 767 700 | T. +244 922 560 052    F. +351 232 767 750

info@martifer.com | geral.mtangola@martifer.com 

www.martifer.com
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METALOGALVA: Fundada em 1971 a Metalogalva - Irmãos Silvas, S.A., é a mais antiga 
empresa do Grupo Metalcon. Esta empresa comporta três unidades industriais que ocupam 
uma área total de 44.000m2, numa área bruta total de 160.000m2, tendo ao serviço 
mais de 400 colaboradores. A Metalogalva desenvolve a sua atividade no projeto e fabrico 
no setor da energia, telecomunicações, vias rodoviárias e postes de iluminação. 

METALUX: é uma empresa do Grupo Metalcon, que se dedica à atividade 
de comercialização e prestação de serviços na área dos sistemas de armazenagem 
e postes de iluminação pública.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
METALUX
Estrada de Catete ao Km 30
Viana, Luanda
T. +244 941 841 470 / 1
geral@metalux-sa.com

METALOGALVA

STAND 12  
NORBERT CARNEIRO | GESTOR COMERCIAL MERCADO ANGOLANO

RODRIGO TRANCOSO | ADMINISTRADOR METALUX

Maganha, nº 3631

Santiago de Bougado, Apartado 206

4786-909 Trofa - PORTUGAL

T. +351 252 400 520   F. +351 252 400 521

norbertcarneiro@metalogalva.pt   www.metalogalva.pt
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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.

STAND 33  
FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA | ADMINISTRADOR

Rua da Igreja, nº 1180

4600-591 Fregim, Amarante - PORTUGAL

T. +351 255 432 988   F. +351 255 432 356

geral@metalurgicadotamega.com   www.metalurgicadotamega.com
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O Banco Millennium Angola, integrante do Millennium bcp é uma instituição bancária 
que tem como objetivo promover o desenvolvimento da economia angolana, inovando 
o mercado com produtos e serviços financeiros inovadores.

Millennium Angola

STAND 37  
GISELA OLIVEIRA | DIRECTORA DE COMUNICAÇÃO

AZNAIDA LINO | TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

Praça D. João I, nº 28

4000-434 Porto - PORTUGAL

T. +351 211 131 813   F. +351 707 502 424

dm.empresas@millenniumbcp.pt   www.millenniumbcp.pt
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No mercado desde 2001, a MIRROR tem por trás a qualidade de uma empresa (ARCOS 
& FARIA), com mais de 30 anos de experiência, qualidade e conhecimento no fabrico 
de vestuário para homem e senhora.

Na MIRROR preocupamo-nos em cumprir os mais altos requesitos de qualidade tendo 
como objetivo a inovação, o design e o conforto.

Todos os artigos MIRROR são criados e produzidos em Portugal.

MIRROR-FASHION

STAND 44  
ALBINO ARCOS | DIRETOR COMERCIAL

Rua da Cabine, nº 81 - Vilar

4485-776 Vila do Conde - PORTUGAL

T. +351 229 287 420   F. +351 229 287 429

albino.arcos@arcosfaria.pt   www.mirror-fashion.com
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Afonso, Lopes & Cia, Lda., é uma fábrica de moagem, portuguesa, com uma ampla 
experiência de 74 anos de atividade que produz e comercializa farinhas de trigo e centeio, 
para a panificação tradicional, pastelarias e panificação industrial, é uma empresa 
de grande tradição e prestígio e uma referência do setor moageiro em Portugal; de 
raiz eminentemente familiar, iniciou a sua atividade no ano de 1926, numa unidade 
industrial instalada na cidade de Bragança.

As nossas farinhas, são colocadas no mercado através da marca Moagem do Loreto, 
produzimos farinhas de alta qualidade, desenvolvidas a partir de uma seleção cuidada 
do melhor trigo e centeio, que se adequam às mais variadas receitas de panificação 
e pastelaria, com farinhas de trigo: tipo 55, 65, 80, 110, 150 e de centeio: tipo 70, 85, 
130, 170.

Somos líderes, em qualidade, na produção de farinhas de centeio, referência reconhecida 
há várias décadas e considerada a mais prestigiada moagem de centeio de Portugal.

MOAGEM DO LORETO

STAND 64 
ANTÓNIO VEIGA | DELEGADO COMERCIAL

Rua Alexandre Herculano, nº 209 a 227

5300-075 Bragança - PORTUGAL

T. +351 273 331 614   F. +351 273 331 332

geral@moagemdoloreto.pt
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A mob é um dos maiores e mais prestigiados fabricantes portugueses de mobiliário 
de cozinha, estando presente em mercados internacionais como Angola, França e Dubai. 
O seu estatuto deve-se ao rigor no fabrico e à cuidada seleção dos materiais associado 
a um design contemporâneo e às melhores soluções técnicas que privilegiam espaço 
e ergonomia. A mob fabrica e comercializa cozinhas de design superior com produtos 
com qualidade acima da média, preços competitivos e com bom serviço ao cliente. 

Procuramos que a essência de cada projeto não resida na mera adaptação da cozinha 
ao espaço físico, mas da cozinha à pessoa.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
MOB
Zona Industrial de Viana
Luanda - Angola
T. +244 222 680 070
F. +244 222 680 051

mob Cozinhas

STAND 11  
VICTOR ALMEIDA | GESTOR DE LOJA

Rua do Palácio do Gelo, nº 1

Palácio do Gelo Shopping, Piso 3, Ranhados

3500-606 Viseu - PORTUGAL

T. +351 232 484 400   F. +351 232 479 484

mob@visabeiraindustria.com   www.mob.co.ao
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A MRolo continua a ser um parceiro na instalação e implementação de lojas e comércios 
em Angola. Apresentamos soluções de exposição inovadoras e manequins - com standards 
de qualidade europeus, que possibilitam a modernização do comercio em Angola.

Se é empresário no âmbito da moda, ou tem uma loja ou boutique, com a MRolo 
conseguirá modernizar o 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 & Decoração Comercial

STAND 61 
RUI ROLO | GERENTE

Páteo do Seabra, nº 12-14

1300-021 Lisboa - PORTUGAL

M. +351 919 841 410

rui.rolo@mrolo.com   www.mrolo.com
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A Novavet é uma empresa de distribuição com mais de 25 anos de experiência que opera 
nas seguintes áreas:

   • Distribuição de produtos e medicamentos veterinários;
   • Distribuição de produtos e Medicamentos de uso Humano;
   •  Mobiliário hospitalar, equipamentos de disgnóstico e dispositivos médicos de uso 

humano e veterinário;
   • Distribuição de produtos de higiene e limpeza profissional;
   •  Distribuição de produtos fitofarmacêuticos, corretores minerais e sementes para à área 

agrícola.

Novavet - Distribuição Farmacêutica

STAND 63  
LUIS AFONSO | SÓCIO GERENTE

Rua do Loreto, nº 36 - ABC

5300-189 Bragança - PORTUGAL

T. +351 273 381 582   F. +351 273 240 902

novavet@novavet.pt   www.novavet.pt
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Ohmtécnica - Representações de Marcas, Lda., é uma empresa que se dedica ao comércio 
por Grosso de Artigos de Papelaria e Material de Escritório. Ao longo de vinte anos 
de atividade, a Ohmtécnica soube cimentar uma posição de destaque na área da Papelaria 
Nacional, tendo como clientes de referência o Setor Público, nomeadamente Escolas 
e Ministérios.

Como empresa Importadora/Exportadora que é, a procura constante de novos mercados 
continua a ser o principal objetivo, na busca de um mercado cada vez mais global.

OHM Técnica

STAND 36 
HÉLDER FILIPE QUEIRÓS JORGE | VENDEDOR

Zona Industrial das Travessas, Lotes 3 e 4

3700-317 S. João da Madeira - PORTUGAL

T. +351 256 200 680   F. +351 256 200 689

pedro.tavares@ohm.pt   www.ohm.pt
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Somos um empresa com 44 anos de experiência no setor das duas rodas o que nos permite 
poder satisfazer todas as necessidades dos nossos clientes. Fabricamos bicicletas tradicionais 
como podemos personalizar bicicletas de acordo com as solicitações dos nossos clientes.

ÓRBITA - Bicicletas Portuguesas

STAND 50  
VITOR SOUSA | PORTUGAL ACCOUNT MANAGER

Rua da Fonte Nova, nº 616

Póvoa da Carvalha

3750-720 Recardães, Águeda - PORTUGAL

T. +351 234 602 022   F. +351 234 622 004

geral@orbitabikes.com   www.orbitabikes.com
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Fundada em 1970, a Mário Miranda de Almeida, S.A., é uma empresa de capital português, 
com tradição no mercado de eletrodomésticos, sediada em Portugal.

Detentora da marca própria ORIMA, que distribui em Portugal e nos mercados lusófonos. 
A sua longa experiência aliada a uma contínua atualização, são fatores determinantes 
para a satisfação dos seus Clientes.

Produtos / Marcas:
A gama de produtos ORIMA vai desde a linha branca, fogões, encastre, climatização, 
hotelaria aos pequenos domésticos.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
Novorima Angola, Lda.
Luanda
Susana Almeida | Administradora
M. + 244 940589502
orima.angola@orima.pt

Orima - Mário Miranda Almeida, S.A.

STAND 35  
SUSANA ALMEIDA | ADMINISTRADORA

ANTÓNIO MARQUES AMARO | DIRETOR EXPORTAÇÃO

Rua Padre Basílio Costa Morgado, nº 23/25

3060-752 Corticeiro de Cima, Cantanhede - PORTUGAL

T. +351 231 467 435   F. +351 231 467 429

export@orima.pt   www.orima.pt
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A projeção crescente da Plastidom, em resposta aos desafios que agora ultrapassam 
o contexto da união europeia para serem os da mundialização, coloca a marca Domplex 
nos domínios onde ela se posiciona, nomeadamente nos setores das embalagens, 
armazenagem e dos transportes.
É neste espirito que aquando da FILDA 2015, a Plastidom procurará estabelecer contactos 
comerciais a fim de estabelecer parcerias com empresas instaladas no país.

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

Os contentores-palettes Domplex são peças de grandes dimensões e particularmente 
interessantes para o sistema de modernização industrial e logístico.

A gama Domplex define-se essencialmente pelo seu sedutor design, sua alta qualidade, 
sua utilidade e durabilidade. Todos os artigos são produzidos a partir de matérias-primas 
de origem, adequadas para o contacto com os alimentos, e respeitam rigorosas regras 
de qualidade.

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

Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, SA

STAND 13  
CARLOS NOGUEIRA | DIRETOR COMERCIAL

JORGE CORREIA | DIRETOR EXPORTAÇÃO

Rua das Flores, s/n

Carreira de Água - Barosa

2460-760 Leiria - PORTUGAL

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

plastidom@plastidom.pt   www.domplex.com
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A PROFOR - Segurança, Sinalização e Acessórios Eléctricos, Lda., está no mercado Português 
há 43 anos tendo iniciado a sua atividade com a comercialização de Equipamentos 
de Segurança para trabalhos na área elétrica e acessórios para as linhas de BT/AT,  tendo, 
no entanto, evoluído também para a comercialização de equipamentos de proteção 
individual, sendo hoje em dia uma das maiores empresas Portuguesas nesse ramo.
 
A Empresa ocupa também um lugar de liderança  no mercado Português ao nível do suporte 
Técnico/Comercial/formação às Empresas Prestadoras de Serviços do Setor Eletrico.

PROFOR
SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSORIOS ELECTRICOS, LDA.

STAND 25  
PEDRO COSTA MARTINS | CEO

CARLOS GESTEIRO | DIRETOR DE EXPORTAÇÃO

Avenida Comendador Nunes Corrêa, nº 68

2790-224 Carnaxide - PORTUGAL

T. +351 214 168 690   M. +351 961 276 429   F. +351 214 171 115

export@profor.pt   www.profor.pt
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Fundada em 1946, por Joaquim Dias Rocha, a Rocha Pulverizadores direcionou inicialmente 
a sua atividade para o fabrico de pulverizadores manuais de dorso, comercializados 
com a marca Rocha. 

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

Com mais de 60 anos de existência, a Rocha Pulverizadores é atualmente uma referência 
de qualidade na área da pulverização, equipamentos de vinha e distribuição de adubos, 
disponibilizando um conjunto de equipamentos de topo, extremamente eficientes 
e ecológicos.

A aposta na internacionalização é o grande desafio para os próximos anos, sendo pela 
manutenção e reforço da atividade em países onde assinala presença, seja pela seleção 
de novos mercados.

Tecnologicamente avançada, criteriosa nos processos de produção e cada vez mais próxima 
dos seus clientes, a Rocha Pulverizadores aborda o futuro com a confiança e determinação 
de sempre.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
MULTIAUTO
FERPINTA ANGOLA

PULVERIZADORES ROCHA, SA

STAND 38 
SÉRGIO OLIVEIRA | DIRECTOR DE MARKETING E COMERCIAL

CARLOS LOPES | TÉCNICO COMERCIAL

Rua 1º de Maio, nº 38

4475-301 Milheirós, Maia - PORTUGAL

T. +351 229 601 793 / 4   F. +351 229 600 867

info@pulverocha.pt   www.pulverocha.pt
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Fabricante de fornos para padaria, pastelaria, hotelaria e supermercados, a Ramalhos 
tornou-se ao longo dos seus 48 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.

STAND 21 
ANDREIA FERREIRA | EXPORT MANAGER

CATARINA SUCENA | EXPORT SALES EXECUTIVE

Rua Arrota de Baixo, nº 823

Zona Industrial, EN1 Norte

3750-802 Águeda - PORTUGAL

T. +351 234 630 200   F. +351 234 630 209

ramalhos@ramalhos.com   www.ramalhos.com
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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 interagindo na sua gestão, a qual é a sua fornecedora de referência principal;

   •  Procura de representadas nacionais ou estrangeiras de prestígio;
   •  Colocação da sua oferta no “mercado global”, não sendo portanto o território 

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

Hoje a RESUL assume-se como uma empresa essencialmente cerebral e imaginativa onde 
são estudadas, concebidas, desenvolvidas, produzidas e propostas soluções de fornecimento 
de equipamentos para redes de distribuição de energia (eletricidade e gás), redes 
de telecomunicações, redes de iluminação pública, redes de distribuição de águas e ainda 
soluções relativas a fontes de energias renováveis e a sistemas de aquecimento central.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
RESUL ANGOLA -  INDUSTRIAS E IMPORTAÇÕES, LDA           
Rua Comandante Stona, Nº 32-34, Luanda
Nuno Oliveira Marques | Diretor Delegado

RESUL SA

STAND 02  
NUNO OLIVEIRA MARQUES | DIRECTOR DELEGADO

SEBASTIÃO MESQUITA E CARMO | ENG.º ELETROTÉCNICO

Parque Oriente

Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bloco 3

2695-167 Bobadela - PORTUGAL

T. +351 218 394 980   F. +351 218 394 981

geral@resul.pt   www.resul.pt
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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 900 colaboradores, a ROFF foi o primeiro parceiro SAP 
a operar em Portugal simultaneamente no mercado das PME, grandes empresas nacionais 
e multinacionais, detendo os estatutos de Channel Partner Gold e Services Partner.

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

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

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
ROFFtec
R. de Timor, 41
Luanda - Angola

ROFF SDF, Lda.

STAND 08  
PEDRO FEBRERO | SALES EXECUTIVE ROFFTEC ANGOLA

JOÃO PAULO FILIPE | GENERAL MANAGER ROFFTEC ANGOLA

FRANCISCO FEBRERO | PRESIDENTE & CEO ROFF

Parkurbis

Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã

6200-865 Covilhã - PORTUGAL

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

www.roffconsulting.com/web/portugal/contactos   

www.roffconsulting.com
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A SEL é uma empresa de preparação e transformação de carnes, com sede em Estremoz, 
certificada segundo a Norma NP EN ISO 9001:2008. Labora há mais de duas décadas 
e possui das mais modernas instalações existentes no país mas continua a modernizar-se 
com o objetivo de atingir a excelência dos produtos e a satisfação total dos seus clientes.

As melhores matérias-primas e a formação dos seus profissionais têm sido outra das apostas 
em todo o processo pois só assim poderá ser mais forte, mais rápida e ir mais longe, 
mas sempre sem perder o sabor…
O TRADICIONAL SABOR DO SABER ALENTEJANO

Foi a pioneira no lançamento do porco preto no mercado, transformando-o de acordo 
com as necessidades dos seus clientes. Tem a mais alta qualidade em todos os produtos 
frescos, congelados, salgados e fumados, ocupando há muito o primeiro lugar na quota 
de mercado na região Alentejo.

Recentemente o IAPMEI atribui-nos o estatuto de PME Líder por fazermos parte 
das empresas mais competitivas do país e em 2012 alguns dos seus enchidos foram 
galardoados com o prémio SABOR DO ANO 2012, prémio que se juntou aos adquiridos 
em 2010 e 2008.

A SEL possui uma posição estratégica com domínio de gestão em particular na área dos 
suínos no Matadouro Regional do Alto Alentejo, unidade de abate situada na Vila de Sousel.

Por tudo isto, tem de uma forma sólida ampliado o relacionamento que ao longo dos anos 
estabeleceu com o cliente e que muito prestigia manter.

SEL - Enchidos Alentejanos

STAND 28  
MÁRIO ARVANA | MARKETEER E RELACÕES PUBLICAS

HUGO CALHORDAS | DIRECTOR GERAL DE EXPORTAÇÃO

Outeiro de S. José

Apartado 161

7100-135 Estremoz - PORTUGAL

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

geral@sel.pt   www.sel.pt
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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 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 reconhecida 
pelo apoio a atividades desportivas, culturais e de solidariedade bem como pelas suas 
preocupações ao nível do ambiente e sustentabilidade.

SICASAL - Indústria e Comércio de Carnes, SA

STAND 56  
FILOMENA SILVA CARVALHO | ADMINISTRADORA

Rua da Indústria, s/n

2669-001 Vila Franca do Rosário - PORTUGAL

T. +351 261 780 500   F. +351 261 780 511

geral@sicasal.pt | export@sicasal.pt   www.sicasal.pt
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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.

STAND 21  
ANDREIA FERREIRA | ADMINISTRADORA

Covão

Apartado 342

3754-909 Águeda - PORTUGAL

T. +351 234 646 418   F. +351 234 646 413

comercial@julioramalho.com   www.sab.com
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SAGRES
Presente em mais de 40 países, a cerveja Sagres representa a qualidade e tradição 
da cerveja portuguesa sendo parte integrante da nação. A Sagres é desde sempre produzida 
com ingredientes de origem natural, segundo uma receita única a partir de água, malte, 
cereais não-maltados e com uma rigorosa seleção de lúpulos. Sagres é líder no mercado 
Português e considerada pelos consumidores como uma marca de confiança, premiada 
internacionalmente e inovadora. Este ano, a marca comemora 75 anos de existência!
Sagres pertence à Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, constituída em 1934, com 
a sede social em Portugal.

LUSO
Com captação na zona da Serra do Bussaco, localizada na vila do Luso em Portugal, 
a Água Mineral Natural de Luso é uma água mineral única com mais de 160 anos. É a marca 
de água engarrafada preferida dos portugueses.
Luso tem uma gama alargada de produtos onde se destacam a Água Mineral Natural 
Luso, Luso de Fruta, Luso Tea e Luso com Gás. Através dos seus produtos naturais 
e saborosos, a marca Luso estimula um estilo de vida saudável.
Luso pertence à Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, constituída em 1934, com a sede 
social em Portugal.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
Noble Group / Ancomex / Amadora / Sogefil / Fripodis / Calubev / Teixeira Duarte

Sociedade Central de Cervejas e Bebidas SA

STAND 30  
HUGO CATROGA | CHANNEL  MANAGER

PAULO ISIDRO SILVA | CHANNEL  MANAGER

LUISA MOTTA | MARKETING MANAGER

Estrada da Alfarrobeira

2625-244 Vialonga - PORTUGAL

T. +351 219 528 600   F. +351 219 522 100

luisa.motta@centralcervejas.pt   www.centralcervejasbebidas.pt
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O Grupo Sovena tem 4 áreas de negócio inter-relacionadas e que cobrem todo o expectro 
da cadeia de valor dos azeites e azeitonas, mas também dos óleos e mesmo dos sabões.

A Sovena é uma empresa 100% portuguesa, exporta para mais de 70 países e está 
presente fisicamente em nove países - Portugal, Espanha, EUA, Brasil, Angola, Tunísia, 
Marrocos, Chile e Hong Kong. Esta presença permite ao Grupo acrescentar valor a estes 
mercados, uma vez que conhece e consegue adaptar-se às suas realidades culturais 
e necessidades reais.

São cada vez mais uma referência no mercado global do azeite. Ao agregar várias empresas, 
promove a especialização em cada fase da vida do azeite, estando presentes desde 
a produção à distribuição.

Assumindo-se como uma empresa global, junta num mesmo grupo de empresas 
a abrangência global com uma presença local. Não tem um único produto ou marca 
para expandir para o mundo inteiro. Compreende as especificidades locais, em termos 
de sabores, hábitos e atitudes e adaptando-se a elas para melhor satisfazer as comunidades 
locais.

SOVENA PORTUGAL CONSUMER GOODS SA

STAND 51  
CARLOS CORREIA | DIRECTOR COMERCIAL EXPORTAÇÃO

NUNO COSTA | ASSISTENTE COMERCIAL EXPORTAÇÃO

Rua Dr. António Loureiro Borges

Edifício Arquiparque, nº 2 - 3º andar

1495-134 Mirafl  ores, Algés - PORTUGAL

T. +351 214 129 300   F. +351 214 129 347

nuno.costa@sovena.pt   www.sovena.pt
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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 (restantes províncias sob consulta).

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.

STAND 17 
VICTOR CARDOSO | DIRETOR COMERCIAL

Avenida Dr. Eugénio Ribeiro, nº 15 - 2º Dto.

3750-146 Águeda - PORTUGAL

T. +351 234 698 500   F. +351 234 698 501

geral@step-inside.pt   www.step-inside.pt
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Produção e comercialização de bebidas e sumos de fruta, águas e conservas alimentares.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
SUMOL+COMPAL Angola, SA
Rua dos Enganos nº1, 7º Andar
Luanda - Angola
NIF: 5417264105

SUMOL+COMPAL

STAND 24  
SANDRA CERVEIRA | RAM MANAGER

ANTÓNIO CASANOVA | CEO

KARINA VIEIRA | BRAND MANAGER

LUÍSA SILVA | MARKETING MANAGER

Estrada da Portela, nº 9

2790-124 Carnaxide - PORTUGAL

M. +351 917 223 536

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

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

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

SUN CITY

STAND 22 
FELISBERTO MARTINHO | GESTOR DA EMPRESA

Rua da Variante, nº 2590

4835-549 Gondar, Guimarães - PORTUGAL

T. +351 253 478 293

geral@suncity.pt   www.suncity.pt
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A TAP Portugal é a companhia aérea Portuguesa líder de mercado e membro da Star 
Alliance, desde 14 Março de 2005. A operar desde 1945, tem o seu Hub em Lisboa, 
plataforma privilegiada de acesso na Europa, na encruzilhada com África, América 
do Norte, Central e do Sul. 

TAP Portugal

STAND 46  
PEDRO PINTO | GENERAL MANAGER PARA MERCADO DE ANGOLA

Edifício 25, 8º andar

1704-801 Lisboa - PORTUGAL

T. +351 218 416 345

mpavao@tap.pt   www.fl  ytap.com
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A TEIXEIRA DUARTE DISTRIBUIÇÃO dedica-se à exportação de produtos alimentares 
estando presente em vários países. Integra no seu portfólio vários produtos dos quais 
tem representação exclusiva para Angola, com destaque para algumas das mais 
conceituadas marcas portuguesas de vinhos.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
DCG - Distribuição e Comércio Geral, Lda.
Alameda Manuel Van-Dúnem, nº 318
Luanda - Angola

Teixeira Duarte Distribuição, S.A.

STAND 49 
MANUEL LOPES | DIRETOR GERAL

Lagoas Park, Edifício 1

2740-264 Porto Salvo - PORTUGAL

T. +351 217 941 060   F. +351 217 912 333

secretariadotdd@teixeiraduarte.pt   www.tddistribuicao.pt
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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, São Tomé e Príncipe e França.

Somos especialistas, na ciação de marcas próprias, produzimos produtos para as principais 
cadeias de supermercados nos mercados onde estamos presentes.

Temos uma gama muito completa de produtos profissionais que incluí produtos 
para Lavandaria, Higiene de 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 2003.

THERMOQUÍMICA
Indústria de Detergentes e Lixívias, S.A.

STAND 42  
FRANCISCO MACIEIRA | ADMINISTRADOR

Zona Industrial Casal Espinheira, Lote 13

2590-057 Sobral de Monte Agraço - PORTUGAL

T. +351 261 940 050   F. +351 261 940 055

geral@thermoquimica.com   www.thermoquimica.com
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A TOMIX fundada em 1924 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, S.A., fundada em 1941 dedica-se ao fabrico de alfaias agrícolas, 
tais como, arados, fresas, trituradores, grades de discos, escarificadores, caixas de carga, 
porta paletes e ainda reboques agricolas e reboques cisterna para pecuária, cisternas 
para camions e reboques tanque de água.

REPRESENTAÇÃO DO MERCADO: 
AGROZOOTEC, Lda.
Largo Banco BIC
Camama - Luanda

TOMIX

STAND 43  
JORGE PEREIRA | GERENTE

PAULO DAMIÃO | SÓCIO GERENTE

Rua Cândido dos Reis, nº 6

Apartado 33

2560-312 Torres Vedras - PORTUGAL

T. +351 261 335 620   F. +351 261 335 625

tomix@tomix.com.pt   www.tomix.com.pt
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A Unicer é a maior empresa portuguesa de bebidas, com uma estratégia multimarca 
e multimercado, cuja atividade principal assenta nos negócios das Cervejas e das Águas 
engarrafadas. Estamos, igualmente, presentes nos segmentos dos refrigerantes, dos vinhos, 
na produção e comercialização de malte e no negócio do turismo, detendo dois ativos 
de referência na região de Trás-os-Montes: os Parques Lúdico-Termais de Vidago e Pedras 
Salgadas. 

Os mercados Africanos e Europeu são os que mais contribuem para o nosso crescimento, 
com resultados muito acima da média. Como consequência do trabalho desenvolvido 
em todos os mercados, mantemos, assim, a nossa posição destacada na liderança 
de cerveja Portuguesa exportada. Em Angola, um dos principais mercados externos, 
procuramos cada vez mais estar ao lado dos nossos consumidores, percebendo as suas 
necessidades e os seus anseios.

O planeamento da atividade internacional foca-se no desenvolvimento e implementação 
de projetos estruturantes, em diferentes geografias para além das anteriores, tais como, 
Brasil, Estados Unidos da América, Moçambique e Reino Unido.

Unicer Bebidas SA

STAND 65  
CARLOS CAIADO | DIRECTOR MERCADO ANGOLA

PEDRO LEAL | GESTOR MERCADO ORGANIZADO

ANTÓNIO MIRANDA DA COSTA | GESTOR MERCADO TRADICIONAL

RICARDO ASSUNÇÃO | GESTOR TRADE MARKETING E VENDAS

Via Norte - Lugar do Mosteiro, Apartado 1044

4466-955 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL

T. +351 229 052 577   F. +351 229 052 505

ricardo.assuncao@unicer.pt   www.unicer.pt
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A VALART foi fundada em 1978, sendo o primeiro fabricante nacional certificado de Gruas 
Hidráulicas Industriais e Florestais. É um dos poucos construtores em todo o Mundo 
de Semi-Reboques Porta - Contentores Marítimos, designados internacionalmente 
por SIDELOADERS (VALARTLIFTS).

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

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

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

A participação da VALART na FILDA 2015, pretende consolidar as parcerias que temos 
vindo a desenvolver com os principais transportadores angolanos.

VALART

STAND 40  
VALDEMAR COUTINHO | SÓCIO-GERENTE

IC2, Km 251,7

3850-501 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL

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

info@valart.pt   www.valart.pt



PORTO (SEDE) 

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

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

LISBOA

Av. 5 de Outubro, 101   1050-051 Lisboa - PORTUGAL

T. + 351 217 909 500   Contact Centre: 808 214 214

aicep@portugalglobal.pt    portugalglobal.pt

AICEP EM ANGOLA

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

T. +244 222 331 485 / 336 902 / 339 032    F. +244 222 330 529

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

Com o cofi nanciamento


