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Portugal continua a sua dinâmica de desenvolvimento, apostando cada vez mais 
na modernização, assente nas suas capacidades de inovar e surpreender, cujo 
reconhecimento lhe é dado pela aceitação crescente que tem tido nos mercados 
internacionais, nomeadamente extracomunitários, cada vez mais diversificados, 
bem como por uma consolidada sustentabilidade em matéria de tecido económico, 
ambiente de negócios, crescimento nas exportações e investimento estrangeiro.

Neste Portugal que não cessa de se renovar, está em curso uma forte incorporação 
tecnológica em sectores como as energias renováveis, a mobilidade eléctrica, 
o automóvel e a aeronáutica. Contribuem também para o sucesso e boa imagem 
do produto português, no actual ambiente de concorrência internacional, factores 
de diferenciação como a criatividade, o design e a afirmação das marcas, 
bem como a simplificação dos processos administrativos que facilitam a vida 
aos cidadãos e aos investidores.  

Portugal também é um país de talentos – no desporto, na arquitectura, nas ciências 
ou na cultura – com um capital humano cada fez mais qualificado. Para quem 
o visita e percorre em passeio ou negócios, revela-se como um espaço seguro, 
rico em história e diversidade cultural, sendo apreciado pelas suas temperaturas 
amenas e beleza natural. 

Os portugueses, como povo convivial, são acolhedores e abertos ao mundo, capazes 
de aceitar novos desafios e empenhar-se no seu sucesso. 

Portugal moderno e inovador
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Planta do Pavilhão de Portugal

ORGANIZAÇÃO

aicep Portugal Global

APOIO

Visabeira Moçambique

EMPRESAS

A GUIA PORTUGAL, LDA.

Afinomaq

AL - Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

ANEME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS METALÚRGICAS 

E ELECTROMECÂNICAS

APCER – Associação Portuguesa de Certificação

ARCEN ENGENHARIA, S.A.

Arnaud Logis, S.A.

AZEOL, S.A.

Cabelte

CARFEL - Abílio Carlos Pinto Felgueiras, LDA.

Efacec

Elevatrans - Pré-fabricados, S.A.

ENFORCE

F. Resende Rodrigues, Lda.

FAMEX

Ferbritas, S.A.

Fisola IP, Lda.

FRIEMO EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S.A.

FRIGORÍFICOS IMPERIAL, LDA.

GALUCHO
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GATE21 BUSINESS SOLUTIONS, LDA.

GRANFER

grupo Portucel Soporcel

LUSOVINI DISTRIBUIÇÃO

M. Rocha & J. Serra, Lda.

MACHrent, S.A.

MERCAFAR - DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA, S.A.

Metalogalva

METALOMARÃO - Equipamentos para a Indústria Extrativa, S.A.

METALÚRGICA DO TÂMEGA, S.A.

MIRALAGO

NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém

NIVELOCAL, LDA.

Novavet - Distribuição Farmacêutica

OAK LEAF, LDA.

ÓRBITA - Bicicletas Portuguesas, Lda.

Pedro M Texteis

PRODUTIVA-FÁBRICA DE REDES, LDA.

Qucaan Business, LDA.

REN - Redes Energéticas Nacionais

RESUL, S.A.

Segurvest - Indústria Portuguesa de Vestuário, Lda.

SERFER

SICARZE, S.A.

SOLIDAL Condutores Eléctricos, S.A.

TEIXEIRA DUARTE

TOMIX-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, Lda.

VALART

VIAMAPA - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, S.A.
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aicep Portugal Global
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.

Centro de Negócios em Maputo
Av. Julius Nyerere, nº 720, 12º andar
C. Postal 48 Maputo - Moçambique
Tel.: +258 21 490 523 / 402
Fax: +258 21 490 203
E-mail: aicep.maputo@portugalglobal.pt

Sede: O’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, nº 1430 – 2º
4150-074 Porto - Portugal
Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399
E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Web: www.portugalglobal.pt
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aicep Portugal Global é uma entidade pública empresarial, criada para desenvolver 
um ambiente de negócios competitivo e promover a internacionalização 
das empresas portuguesas. 

A Missão da aicep Portugal Global é aumentar a competitividade da economia 
portuguesa através do desenvolvimento e execução de políticas estruturantes 
e de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, com vista a:

Promover e divulgar a captação de investimento estruturante 
      e acompanhamento dos projectos;

Dinamizar as exportações, alargando a base exportadora e intensificando 
      a incorporação de tecnologia avançada;

Promover e divulgar as actividades económicas desenvolvidas em Portugal, 
      nomeadamente na área do comércio de bens e serviços;

Apoiar os projectos 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 actividade 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 acção estratégica da Agência, como facilitadora de negócios e de contactos 
comerciais.





Apoio



Visabeira Moçambique

Afonso Loureiro
Administrador

Av. Kenneth Kaunda, nº 403
Caixa Postal nº 1750
Maputo – MOÇAMBIQUE
Tel.: +258 21 480 580
Fax: +258  21 495 026
E-mail: visabeira@visabeira.co.mz
Web: www.visabeira.co.mz
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Pedro André
Administrador



Fundado em 1980, o Grupo Visabeira, SGPS, S.A., com sede em Viseu, Portugal, 
comercializa os seus produtos e serviços em mais de cinco dezenas de países, 
em todos os continentes.

Com um volume de negócios consolidado de cerca de USD 628.375.000, o Grupo 
Visabeira conta com cerca de 7000 colaboradores em todo o mundo. 
Com um âmbito multinacional, multissectorial e multidisciplinar, possui 
reconhecidas competências em múltiplas áreas e diversos domínios da actividade 
económica, agregando um universo de mais de cinco dezenas de empresas, 
estruturadas em cinco sub-holdings: Telecomunicações e Energia, Indústria, 
Imobiliário, Turismo e Serviços.

Integrando de forma consistente a sua actividade no mercado moçambicano, 
a Visabeira Moçambique define-se como um grupo multi-negócio, com mais 
de 20 anos de experiência a projectar, construir e a desenvolver actividades 
que têm contribuído activamente para o progresso do país. Sedeada em Maputo, 
mas com actividade em todo o território do país, a Visabeira Moçambique 
está presente em vários sectores de actividade com negócios próprios e através 
de parcerias com empresas locais, afirmando-se como Empresa de referência 
na economia e no tecido empresarial moçambicano.

A Visabeira Moçambique participa na FACIM 2012 enquanto patrocinadora 
do Pavilhão de Portugal, desenvolvido pela AICEP, sinalizando com a sua presença 
o posicionamento de parceiro estratégico na construção e desenvolvimento 
de infra-estruturas necessárias para a modernização do país.

Empresas: 
A Visabeira Moçambique actua em sectores determinantes como as 
telecomunicações, energia, água e ambiente, turismo, construção e imobiliária, 
indústria, comércio e serviços, constituindo a expressão local da competência, 
diversidade e experiência que caracterizam o Grupo Visabeira.

17
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Stand 15

Rua das Indústrias, nº 3097
4785-627 Trofa - PORTUGAL
Tel.: +351 252 416 848
Fax: +351 252 419 430
E-mail: geral@aguiaportugal.pt
Web: www.aguiaportugal.pt

A GUIA PORTUGAL, LDA. 

José Maia
Sócio Gerente

A GUIA PORTUGAL iniciou a sua actividade em 1998, dedicando-se à distribuição 
de máquinas de venda automática.

Actualmente, com a sua sede localizada na Trofa e uma filial em Cascais, opera 
nos seguintes sectores fundamentais:

Vending: Tabaco, Snacks, Gelados, Bebidas Quentes e Bebidas Frias;
Gestão de Pagamentos: Moedeiros, Selectores, Leitor de Notas, Cartão 

      e Contadoras;
Sumo Natural: Espremedoras Automáticas de Citrinos, Multifrutas e Vending.

Em 2006, A GUIA PORTUGAL assume a responsabilidade pelos Serviços 
de Assistência Técnica aos equipamentos de fitness Cybex, Free Motion, My Ride, 
Nordictrack, Proform, Reebok, Tomahawk e Weider.
 
O profissionalismo, a experiência acumulada e a dedicação que imprime nas suas 
actividades, fazem da A GUIA PORTUGAL um parceiro fiável, criativo e inovador, 
para garantir a rentabilidade dos negócios e o sucesso dos seus clientes.
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Stand 42

Afinomaq

Praceta Cidade de Roma, nº 1
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 São Julião do Tojal - PORTUGAL
Tel.: +351 219 737 360
Fax: +351 219 737 369
E-mail: afinomaq@mail.telepac.pt
Web: www.afinomaq.pt

Fabricantes de máquinas para o sector alimentar, cosmética e farmacêutica, 
detergentes e químico. A Afinomaq tem como principal missão a satisfação 
dos seus Clientes, apresentando sempre a solução mais adequada às necessidades 
e especificações do seu negócio. 

Através da qualidade, rigor, profissionalismo e eficiência técnica, pretendemos 
ser reconhecidos como uma empresa de referência nacional e internacional, 
no desenvolvimento de projecto, na construção de máquinas de enchimento, 
rotulagem e capsulagem, para diversos sectores industriais, bem como 
na comercialização, instalação e manutenção.

Projectamos e instalamos equipamentos em unidades fabris.

Paulo Lino
Administrador

Ricardo Coelho
Comercial
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Rua da Alemanha, Lote 6B 
2430-028 Marinha Grande - PORTUGAL
Tel.: +351 244 572 280
Fax: +351 244 572 290
E-mail: geral@al-sa.pt
Web: www.al-sa.pt

AL - Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

A AL - Fábrica de Material Eléctrico, S.A., é actualmente um dos principais 
fabricantes de material eléctrico, sendo uma empresa certificada pela norma 
NP EN ISO 9001:2008 que se dedica ao desenvolvimento, fabricação 
e comercialização de uma vasta gama de caixas e quadros destinados a circuitos 
eléctricos, de água e de gás, bem como uma gama complementar de equipamentos 
de iluminação, iluminação de emergência e telecomunicações.

A AL tem apostado, nos últimos anos, na qualificação dos seus diversos produtos 
junto das companhias de distribuição eléctrica ibéricas.

Ao nível da concepção e desenvolvimento, a AL é autónoma e concebe todos 
os seus produtos.

Augusto Lopes
Director Geral

Paulo Miranda
Director Comercial
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Stand 47

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

ANEME 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS METALÚRGICAS E ELECTROMECÂNICAS

João Reis
Vice-Presidente Executivo

Pólo Tecnológico de Lisboa
Rua Francisco Cortês Pinto, nº 2 (lote 13b)
1600-692 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 112 740
Fax: +351 217 150 403
E-mail: anemm@anemm.pt
Web: www.anemm.pt

A ANEME - Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas 
é uma Associação de âmbito nacional, sem fins lucrativos, fundada em 1960, 
que tem como objectivos:

Defender os legítimos direitos e interesses das empresas suas associadas e assegurar 
a sua representação junto de quaisquer entidades públicas ou privadas.

Prestar assistência e apoio às empresas suas associadas, através dos serviços 
técnicos, tendo em vista incentivar e incrementar o desenvolvimento e o progresso 
de actividades das empresas.

Promover e incentivar a formação profissional e o aperfeiçoamento dos recursos 
humanos no sector.

Tendo em vista o apoio à deslocalização da produção e à internacionalização 
das empresas suas associadas, a ANEME tem promovido a realização de missões 
empresariais, na Europa, nos mercados do Magreb, da África Austral 
e da América do Sul.

Paralelamente à realização das várias missões empresariais têm sido realizados 
estudos de detecção de oportunidades de negócio para as empresas do sector, 
naqueles mercados.
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Stand 28

Edifício de Serviços da Exponor, 2º
Avenida Dr. António Macedo
4450-617 Leça da Palmeira - PORTUGAL
Tel.: +351 229 993 600
Fax: +351 229 993 601
E-mail: info@apcer.pt
Web: www.apcer.pt

APCER – Associação Portuguesa de Certificação

Tiago Mimoso
Coordenador de Mercado Internacional

A APCER fundada em 1996, tem por missão a prestação de serviços de certificação 
(de sistemas de gestão, produtos, serviços e pessoas) e de verificação que promovam 
nos seus clientes melhorias de desempenho distintivas, duradouras e substanciais, 
criando relações de longo prazo mutuamente benéficas.

Líder de mercado nacional na Certificação de Sistemas de Gestão, é acreditada 
pelo IPAC, ENAC e SAAS. Os certificados atribuídos pela APCER são reconhecidos 
internacionalmente, fruto da sua integração na IQNet, rede líder mundial 
na Certificação de Sistemas de Gestão.

A sua actuação não se restringe ao mercado nacional, estendendo-se a Espanha, 
Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Marrocos e China (Macau).
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Stand 26

ARCEN ENGENHARIA, S.A.

António Azevedo
Director Comercial

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
E-mail: arcen@arcen.pt
Web: www.arcen.pt

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

Presente em mais de 45 países em todo o Mundo, a ARCEN tem vindo a crescer 
de forma sustentada desde a sua criação em 1990 e conta actualmente com cerca 
de 140 colaboradores.

Para reforçar a sua presença internacional conta ainda com filiais em Espanha, 
França, Polónia e Brasil. Em Angola conta já com mais de 50 centrais de betão, 
sendo já uma referência neste mercado.
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Stand 35

Estrada Militar, Bairro da Bogalheira, Fetais
2680-183 Camarate - PORTUGAL
Tel.: +351 219 489 200
Fax: +351 219 489 202
E-mail: helder.ferreira@arnaud.pt
Web: www.arnaud.pt

Arnaud Logis, S.A.

Helder Ferreira
Director Comercial

Suportada por uma marca com mais de 150 anos de experiência na área 
dos Transportes, a Arnaud Logis é detida exclusivamente por capitais privados 
portugueses.

Temos por missão a prestação de serviços de Logística e Transportes integrados 
e globais.

A nossa dimensão permite que os clientes beneficiem das vantagens de operações 
de larga escala com um completo serviço de Transportes e Logística, mantendo 
também os atributos de operações de reduzida escala tais como flexibilidade 
e um serviço de atendimento altamente personalizado.

A fim de alcançar este compromisso a Arnaud-Logis, S.A. decidiu reforçar 
a sua presença em Moçambique.

Contamos ainda com uma rede de agentes instalada em pontos geográficos 
e económicos estratégicos, capazes de dar resposta a qualquer necessidade 
nos diferentes mercados, sejam eles à importação ou exportação, seja um transporte 
door-to-door ou multimodal, com um serviço de elevado grau de fiabilidade.
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Stand 41

AZEOL, S.A.

Avelino Santos
Director Comercial

Rua Cândido dos Reis, nº 28
2560-312 Torres Vedras - PORTUGAL
Tel.: +351 261 335 450
Fax: +351 261 335 459
E-mail: a.santos@azeol.pt
Web: www.azeol.pt

A Azeol S.A. é uma empresa portuguesa que se dedica à comercialização 
de Azeites, Óleos Vegetais e Azeitonas.

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 tem sido a estratégia da empresa 
e actualmente a Azeol exporta para mais de 28 países, sendo líder em alguns 
dos seus mercados.

A Azeol de forma a responder às 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 dispõe da possibilidade 
de embalar marcas próprias.

As suas marcas são: “Camponês”, “Boa Mesa”, “Nektar” e “Taipú”.
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Stand 03

Rua Espírito Santo
4410-420 Arcozelo, Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 227 537 500
Fax: +351 227 537 513
E-mail: rui.batista@cabelte.pt
Web: www.cabelte.pt

Cabelte

Rui Batista
Business Development Manager - ROW

Destacadamente líder nacional e um dos mais importantes ao nível europeu, 
o Grupo Cabelte posiciona-se hoje em dia no desenvolvimento e concepção 
de sistemas e soluções nas áreas de energia e telecomunicações, focalizando 
a sua actividade na produção de cabos de energia de baixa, média e alta tensão, 
cabos de telecomunicações de fibra óptica e de cobre, fios automóveis, cabos 
de alimentação e produção de fibra óptica.

Com cerca de 1000 colaboradores, contando com 3 pólos industriais no espaço 
ibérico e várias subsidiárias na Europa e em África de forma a potencializar 
a sua internacionalização, o Grupo Cabelte continua o seu esforço sustentado 
de investimento, melhoria 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 aspectos chave responsáveis 
pela sua história de sucesso.
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CARFEL - Abílio Carlos Pinto Felgueiras, LDA.

Joaquim Felgueiras
Sócio Gerente / Director Comercial

Rua das Sebastianas, nº 25
4594-908 Freamunde - PORTUGAL
Tel.: +351 255 879 179
Fax: +351 255 878 360
E-mail: geral@carfel.pt
Web: www.carfel.pt

Desde 1965, a CARFEL projecta e executa equipamentos para o fabrico de betão 
e artefactos de betão.

Devido à experiência ganha ao longo dos anos, a nossa empresa desenvolveu 
uma vasta gama de máquinas com alto rendimento, e elevada qualidade, 
que respondem aos requisitos dos clientes mais exigentes.
A CARFEL tem implementado um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, 
Ambiente e Segurança de acordo com as Normas NP EN ISO 9001, 
e NP EN ISO 14001, com vista a assegurar o fornecimento de produtos e serviços 
de qualidade, de um modo ambientalmente sustentável e num ambiente 
de trabalho seguro e saudável.

Com principal objectivo, a satisfação do cliente e a garantia de fabricar um produto 
de alta qualidade final, as máquinas CARFEL são desenhadas e projectadas 
em sistemas modernos e actuais 3D-CAD. Aplicamos os melhores 
materiais/componentes para cada aplicação, executamos verificações 
aleatórias constantemente.

Com um gabinete de estudos e projectos qualificado, juntamente aos melhores 
comerciais, disponibilizamos uma equipa de profissionais aptos a oferecer 
acompanhamento desde a primeira fase de projecção do equipamento 
até à implementação dos equipamentos, pelas nossas equipas especializadas.
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Apartado 1018, Arroteia, Leça do Balio
4466-952 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL
Tel.: +351 229 402 000
Fax: +351 229 403 005
E-mail: comunicacao@efacec.com
Web: www.efacec.com

Efacec

João Oliveira Sousa
Director

Constituída em 1948, a Efacec, maior Grupo Eléctrico Nacional de capitais 
portugueses, tem mais de 4500 colaboradores e um volume de negócios 
que ultrapassou os 1000 milhões de euros, estando presente em mais de 65 países.

O portfólio de actividades da Efacec engloba Soluções de Energia (Transformadores, 
Aparelhagem de Média e Alta Tensão e Servicing de Energia), Soluções 
de Engenharia e Serviços (Engenharia, Automação, Manutenção, Ambiente 
e Renováveis) e Soluções de Transportes e Logística, sustentando uma abordagem 
cada vez mais Sistemista/Integradora e satisfazendo as necessidades actuais 
do mercado, rentabilizando as várias valências do Grupo.

A aposta da Efacec no mercado Internacional, bem como um forte investimento 
na Inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias, em articulação 
com as tecnologias de base, fazem com que a Efacec tenha sabido penetrar 
favoravelmente no mercado, posicionando-a na linha da frente da indústria 
portuguesa e nos mercados internacionais.
Estes factores são base para o crescimento e desenvolvimento sustentados 
do Grupo Efacec.
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Elevatrans - Pré-fabricados, S.A.

Paulo Narciso Mata Alves
Administrador

Travessa Campo da Telheira 
Armazém 8, Vilar do Senhor
4470-828 Vila Nova da Telha - PORTUGAL
Tel.: +351 229 995 530
Fax: +351 229 995 529
E-mail: bruno.pedro@elevatrans.com

A Empresa Elevatrans - Pré-fabricados, S.A. dedica-se à atividade de montagem 
e aluguer ou venda de pré-fabricados e construções modulares. 

As construções modulares (módulos) têm aplicação em vários setores de atividade: 
construção civil (estaleiros), habitação social, parque escolar, armazenamento 
de materiais, zonas de lazer, etc..

A nossa empresa tem procedido à montagem e aluguer destas estruturas, 
essencialmente no mercado nacional, mas também já marca presença no mercado 
angolano. 

Alguns dos principais clientes: Parque Escolar, EPE; Soares da Costa; Mota Engil; 
Manuel Rodrigues Gouveia, Construções Gabriel Couto, EPME, Hagen, Vários 
Municípios,..., entre muitos outros.
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Park Decor
Centro de Inovação e Negócios
P. I. Covilhã, Lote C6
6200-027 Covilhã - PORTUGAL
Tel.: +351 275 099 911
Fax: +351 275 334 090
E-mail: geral@enforce.pt
Web: www.enforce.pt 

ENFORCE

Vasco Figueira
Responsável pela área da Energia (Fotovoltaica)

A empresa Enforce constituída em 2001, opera na área da energia, em particular 
solar fotovoltaico.

Somos projectistas, especialistas em infra-estruturas eléctricas, telecomunicações 
e de climatização. Auditores energéticos reconhecidos pela Direcção-Geral 
de Geologia e Energia e peritos em Certificação Energética de Edifícios. Somos 
responsáveis, reconhecidos pela Direcção-Geral de Geologia e Energia, pela 
exploração de instalações eléctricas, nomeadamente: subestações, postos 
de transformação privados e instalações de produção de energia eléctrica, 
nomeadamente Instalações solares fotovoltaicas.

Desenvolvemos actividades sistemáticas de investigação, desenvolvimento 
e inovação das melhores tecnologias energéticas, nomeadamente solar. 
Apresentamos soluções de produção de electricidade, com base em tecnologia 
solar fotovoltaica, para centrais micro, mini e de grande dimensão.

Em 2008, a Empresa integrou a Rede PME Inovação COTEC. A empresa é certificada 
segundo as normas NP EN ISO 9001: 2008 (Qualidade) e NP 4457 (IDI). Desde 
2010, PME Líder e PME Excelência. Em 2012, integrou o ranking das “100 Melhores 
Empresas para Trabalhar em Portugal “.

Serviços e Produtos:
Projecto e construção de centrais de produção de energia eléctrica (solar 
fotovoltaico); Sistemas autónomos de produção de electricidade; Bombagem 
de água com solar fotovoltaico; Projectos de Infra-estruturas eléctricas, 
telecomunicações e AVAC; Auditorias energéticas; Soluções de mobilidade eléctrica.
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F. Resende Rodrigues, Lda.

José Resende
Sócio Gerente

Rua do Pinhal, nº 35
4430-432 Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 227 821 307
Fax: +351 227 826 014
E-mail: comercial@fresende.pt
Web: www.fresende.pt

Somos uma empresa com mais de 30 anos de experiência dedicada ao fabrico 
de máquinas para padaria e pastelaria, equipada com as tecnologias actuais 
e necessárias para servir na totalidade o mercado nacional e internacional 
da Panificação e Pastelaria.
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Rua Quinta das Rosas, Lote 19
2840-579 Aldeia de Paio Pires - PORTUGAL
Tel.: +351 212 552 122
Fax: +351 212 552 124
E-mail: joaopaulo@famex.pt
Web: www.famex.pt

FAMEX

Pedro San-Bento Cabido Pontes
Gerente

A FAMEX é uma empresa dinâmica, que procura constantemente melhorar 
os espaços técnicos em cozinhas, lavandarias industriais, bem como no que diz 
respeito ao frio industrial e comercial.

Tendo consciência da importância da organização dos espaços, a FAMEX, possui 
um gabinete de estudos e projectos, o qual garante a melhor solução, e a mais 
adequada instalação, quer seja de:

Restaurantes, Hotéis, Catering, Snack-Bares, Bares, Fabricas de Refeições, Refeitórios, 
Cantinas, Self-Services e Free-Flow, Hospitais, Quartéis Militares, Centro de Dia, 
Instalações de Frio Comercial e Industrial, Instituições de Apoio Domiciliário, etc..  

Para conseguirmos estes objectivos, está a FAMEX equipada com o mais alto 
nível tecnológico, elevando assim o padrão dos seus produtos para um dos mais 
altos níveis da Europa e do Mundo.

A preocupação constante pela higiene, faz com que a FAMEX produza linhas 
adequadas, com o objectivo de facilitar a limpeza e garantir a higiene.

Pela sua internacionalização, a FAMEX, pensando no cliente final, criou e produziu 
uma linha destinada à poupança de volume, garantindo assim que os transportes 
dos equipamentos pudessem diminuir, o seu impacto no valor final a contratar.
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Ferbritas, S.A.

Luís Mata
CEO

R. José da Costa Pedreira, nº 11
1750-130 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 511 812
Fax: +351 210 118 080
E-mail: info@ferbritas.pt
Web: www.ferbritas.pt

A Ferbritas, S.A., foi constituída em 1976 e constitui uma referência portuguesa 
na Consultoria e Engenharia de Transportes especializada no Sector Ferroviário.

Actualmente está inserida no Grupo REFER – Gestor da Infra-estrutura Ferroviária 
Portuguesa, abrangendo a sua área de actuação todos os segmentos 
e especialidades da ferrovia pesada, mercadorias e/ou passageiros, bem como 
a relativa aos sistemas ligeiros de superfície.

A prestação de serviços é assegurada por uma equipa técnica jovem que adquiriu 
experiência e desenvolveu competências específicas, permitindo disponibilizar 
aos seus clientes capacidade e rigor em todas as áreas requeridas pela engenharia 
ferroviária, desde a fase de Concepção, recorrendo a ferramentas reconhecidas 
de simulação para avaliação de capacidade e de soluções de exploração, passando 
pela elaboração de Estudos e Projectos, até à Gestão e Fiscalização 
de Empreendimentos.

A ambição da Ferbritas é a de apoiar e contribuir, de forma competitiva, 
para a resolução dos problemas concretos dos seus clientes, numa lógica de análise 
integrada e de valor acrescentado para todo o ciclo de vida da infra-estrutura 
ferroviária, através do desenvolvimento, nos prazos estabelecidos, de soluções 
simples e optimizadas.

Através da competente intervenção nos diversos domínios da ENGENHARIA 
dos TRANSPORTES, apoiamos os nossos clientes na ANTECIPAÇÃO do FUTURO.
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Zona Industrial de Albergaria-A-Velha
3850-184 Albergaria-A-Velha - PORTUGAL
Tel.: +351 234 527 430
Fax: +351 234 527 238
E-mail: ocosta@fisolaip.pt
Web: www.fisolaip.pt

Fisola IP, Lda.

A Fisola-IP - Soluções de Iluminação Pública, Lda. nasceu a partir de um projecto 
existente há vários anos da FISOLA - Fábrica de Isoladores Eléctricos, Lda., com 
o intuito de alargar a gama de produtos fabricados desde 1976. Desta forma, 
conseguimos cumprir o rigoroso plano de evolução e de satisfação dos nossos 
clientes, incrementando o fabrico de novos produtos.

Tendo diversificado durante estes anos a sua produção, a FISOLA inicialmente 
começou por fabricar isoladores eléctricos em resinas epoxy, e aproveitando 
a experiência e o saber fazer que lhe proporcionava a execução de ferragens 
para as linhas de distribuição de energia eléctrica de Baixa, Média e Alta Tensão, 
desenvolveu o seu sector metalo-mecânico em mercados diversos e de grande 
grau de exigência. 

Hoje, com a FISOLA-IP, alargamos a oferta da fabricação de produtos, nomeadamente 
colunas de iluminação pública, colunas para sistemas CCTV, colunas para 
suporte de aerogeradores, colunas para suporte de painéis solares, torres de estádio, 
torres de telecomunicações, entre muitos outros.

Produtos: 
Colunas de iluminação pública; Colunas para sistemas CCTV; Colunas para suporte 
de aerogeradores; Colunas para suporte de painéis solares; Colunas de grande 
porte para iluminação de recintos polidesportivos; Torres meteorológicas; Torres 
metálicas tubulares e reticuladas para telecomunicações; Estruturas metálicas 
para subestações de transporte de energia eléctrica; Postes metálicos de alta, 
média e baixa tensão; Postes metálicos para suporte de catenárias; Pórticos 
de sinalização viária.

Orquídea Costa
Sócia Gerente

Filipa Rocha
Departamento de Qualidade
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FRIEMO EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S.A.

Alberto Montenegro
Responsável de Desenvolvimento

Travessa do Barroco, nº 214
4415-169 Pedroso - PORTUGAL
Tel.: +351 227 877 220
Fax: +351 227 877 229
E-mail: friemo@friemo.pt
Web: www.friemo.pt

A Friemo conta com uma larga tradição no fabrico de produtos especializados 
para a hotelaria e a restauração. Fundada em 1985, o seu crescimento sustentado 
permitiu-lhe praticamente quadruplicar a superfície produtiva até alcançar 
os quase 8.000 m2 que actualmente ocupa.

Desde o início que apostou no desenvolvimento, fabrico e distribuição a nível 
mundial de produtos inovadores. Actualmente, não só goza de uma posição 
de liderança no mercado português como também foi capaz de ter uma presença 
activa em mais de 10 mercados internacionais.

A oferta de uma ampla gama de produtos inovadores com uma relação 
qualidade/preço muito competitiva e com a certificação ISO 9001 de qualidade 
dos seus processos pela APCER-IQNet Certification Network fazem da Friemo 
o parceiro ideal no ramo da hotelaria.

A Friemo passou a fazer parte do grupo Purever em 2009, integrando-se num sólido 
grupo especializado no isolamento e na conservação para os sectores agro-alimentar, 
HORECA e Sala Limpa.
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Quinta do Lamas e do Pocinho, Lote 4 e 6
Estrada da Paiã
1675-076 Pontinha - PORTUGAL
Tel.: +351 214 789 610
Fax: +351 214 789 619
E-mail: geral@fimperial.pt

FRIGORÍFICOS IMPERIAL, LDA.

Pedro Gaio
Assistente de Exportação

Somos uma empresa fundada em 1947, actualmente PME LEA, que sempre 
se dedicou ao sector de frio que nos últimos 30 anos com fabricação 
de equipamentos para extracção a copo de cerveja, refrigerantes, vinhos, água 
com e sem pressão.

Arrefecimento de água com tratamento para padarias e arrefecimento de máquinas 
e moldes, câmaras frigorificas tipo desmontáveis em painéis, para temperaturas 
positivas e negativas com sistema de monobloco e aplicação rápida sem ser 
necessário a montagem por um técnico especializado.



40

Stand 32

GALUCHO

Joaquim Costa
Director Comercial

Avenida Central, nº 4
2705-737 S. João das Lampas, Sintra - PORTUGAL
Tel.: +351 219 608 560
Fax: +351 219 608 599
E-mail: jcosta@galucho.pt
Web: www.galucho.pt

Máquinas Agrícolas:
Charruas de Discos e de Aivecas, de Reversão Mecânica e Hidráulica, Grades 
de Discos Montadas e Rebocadas, Grades de Discos Incorporadoras de Restolho, 
Rolos Compactadores do género Cambridge; Fresas Ligeiras e Reforçadas; 
Escarificadores; Chíseis; Subsoladores; Corta-Matos; Destroçadores; Brocadoras 
Axiais e Descentradas; Pás-Niveladoras; Caixas de Carga; Reboques Agrícolas 
de Basculamento Trilateral e à Retaguarda, de Roda simples e Dupla; Reboques 
Cisterna para o Transporte de Água, Combustível e Estrumes Líquidos; Carregadores 
Frontais. 

Equipamento de Carga, Transporte de Mercadorias e Materiais Diversos:
Caixas Basculantes; Semi-Reboques Basculantes de 02 e 03-Eixos; Semi-Reboques 
Rebaixados de 03 e 04-Eixos; Semi-Reboques Plataforma para Carga Geral 
de 03-Eixos e Semi-Reboques Porta-Contentores Extensíveis de 03-Eixos.
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Avenida Dr. Afonso Costa
Edifício Dr. Afonso Costa Lojas
6270-481 Seia - PORTUGAL
Tel.: +351 238 310 320
Fax: +351 238 310 321
E-mail: alice@gate21.pt
Web: www.gate21.pt

GATE21 BUSINESS SOLUTIONS, LDA.

GATE21 BUSINESS SOLUTIONS

Estamos do lado das empresas no apoio ao desenvolvimento dos seus negócios 
nas áreas da gestão, contabilidade, salários, TIC e Formação.

"SOMOS A PEÇA QUE FALTAVA NO SUCESSO DA SUA EMPRESA"

Alice Campos
Directora Geral

Pedro Miguel Silva Sequeira
Director Comercial
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GRANFER

Hélio Ferreira
Director Comercial

Rua Principal, nº 167
2510-772 Usseira, Óbidos - PORTUGAL
Tel.: +351 262 955 430
Fax: +351 262 955 438
E-mail: granfer@granfer.pt
Web: www.granfer.pt

A Granfer dedica-se à produção, conservação, normalização e comercialização 
de frutas frescas. Com produção própria de Pêras, Pêssegos, Nectarinas, Maçãs, 
Ameixas e Damascos.

Equipada com modernas linhas de calibragem e embalamento de fruta, a empresa 
exporta para vários países em vários continentes. 

A inovação é um dos pilares primordiais da Granfer, numa procura constante 
de soluções na vanguarda de alta tecnologia, bem como a diferenciação pela 
qualidade dos produtos comercializados, tendo sempre em vista a resposta 
adequada às exigências do mercado. 

As certificações Globalgap e Tesco Nurture Choice são uma mais-valia nos padrões 
de elevada qualidade organoléptica e sabor que se pretende oferecer aos clientes, 
aliado aos mais exigentes parâmetros de segurança alimentar. O fornecimento 
de produtos de alta qualidade e segurança alimentar sempre foi uma preocupação 
da Granfer tendo implementado nas suas instalações e no processo produtivo 
procedimentos e métodos de trabalho que permitem garantir o fornecimento 
de fruta segura ao consumidor final. Deste modo, a Granfer tem o seu processo 
produtivo certificado em BRC. 

Sem presença no mercado moçambicano a Granfer pretende promover 
a exportação de frutas frescas de alta qualidade, proporcionando assim 
aos consumidores a oportunidade de desfrutar do consumo de fruta de qualidade 
organoléptica diferenciada.
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Lavos
3081-851 Figueira da Foz - PORTUGAL
Tel.: +351 233 900 100
Fax: +351 233 941 650
E-mail: elia.varela@portucelsoporcel.com
Web: www.portucelsoporcel.com

grupo Portucel Soporcel

João Felgueiras e Sousa
General Manager para Portugal e África

O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo 
representando mais de 3% das exportações nacionais de bens.

A nova fábrica de papel teve um impacto significativo na economia nacional, 
posicionando o Grupo como líder europeu na produção de papéis finos 
de impressão e escrita não revestidos (UWF) e 6º a nível mundial. Portugal passou 
assim a ocupar a posição cimeira no ranking Europeu dos países produtores 
deste tipo de papéis. O Grupo é também o maior produtor europeu, 
e um dos maiores a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto 
BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp.
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LUSOVINI DISTRIBUIÇÃO

José Campos
Vice-Presidente

Rua Casal dos Vagares, nº 15
Alto de São João
3030-141 Coimbra - PORTUGAL
Tel.: +351 239 701 171
Fax: +351 239 401 636
E-mail: josecampos@lusovini.com
Web: www.lusovini.com

A LusoVini apresenta-se no mercado como uma distribuidora de serviço integrado. 
Fundada e gerida por elementos com fortes ligações à viticultura, enologia, 
produção e distribuição de vinhos, oferece aos seus representados toda essa 
experiência quer no desenvolvimento enológico dos seus produtos quer 
no marketing e comercialização dos mesmos nos seus mercados de actuação 
(nacional e internacional).

Todo este conhecimento e acompanhamento muito próximo da produção são 
colocados ao serviço dos seus clientes através de uma equipa profissional que 
procura em cada caso sempre a melhor solução para cada necessidade específica. 

Atenta aos mais recentes desenvolvimentos no mercado mundial de vinhos 
a LusoVini desenvolve alguns vinhos com responsabilidade em toda a fileira. 
Tratam-se de vinhos desenhados desde a vinha até à garrafa final para responderem 
às últimas tendências que surgem no mercado português e internacional.
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Rua das Pedreiras, Apartado 10
Zona Industrial de Fão 
4741-908 Fão - Esposende - PORTUGAL
Tel.: +351 253 967 250
Fax: +351 253 967 251
E-mail: geral@mrjs.pt
Web: www.mrjs.pt

M. Rocha & J. Serra, Lda.

João Manuel Serre Rocha
Sócio-Gerente

Fabricante de ferragens/armações metálicas para aplicar na rede de distribuição 
eléctrica para baixa, média e alta tensão e na Iluminação Pública.
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MACHrent, S.A.

Paulo Marques Martins
Administrador

Rua D. Luís I, nº 19
1200-112 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 212 110 410
Fax: +351 212 110 419
E-mail: maria.marques@machrent.pt
Web: www.machrent.pt

A MACHrent é uma empresa especializada no aluguer e venda de equipamentos 
de elevação, movimentação de cargas, movimentação de terras, compactação 
e produção de energia para diversos sectores de actividade, designadamente 
a construção civil, obras públicas, indústria, metalomecânica, logística, publicidade, 
produção de eventos, entre outros.

A missão da MACHrent é optimizar os investimentos de aquisição, manutenção 
e utilização dos equipamentos dos seus clientes, através de soluções que maximizem 
a eficiência e rentabilidade da sua operação, contribuindo assim para o seu sucesso.

A MACHrent oferece um serviço de apoio ao Cliente de excelência estando 
contactável telefonicamente através da sua central ou por email, um serviço 
de assistência técnica 24 horas / 7 dias composto por oficinas dotadas das mais 
recentes tecnologias, um conjunto de carros-oficina adequadamente equipados 
e um stock abrangente de peças, consumíveis e materiais de desgaste.

Garante as condições máximas de segurança exigidas por lei, quer através 
dos seus equipamentos certificados, quer através das acções de formação 
certificadas por institutos de referência no Mundo, como é o caso da IPAF.



47

Stand 49

Rua Pedro José Ferreira, nº 200-210
Zona Industrial da Portelinha
4424-909 Gondomar - PORTUGAL
Tel.: +351 223 401 080
Fax: +351 223 401 051
E-mail: baltazar.arezes@mercafar.pt
Web: www.mercafar.pt

MERCAFAR - DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA, S.A.

Baltazar Arezes
Administrador

A Mercafar – Distribuição Farmacêutica, S.A. iniciou a sua actividade em 
1999, apresentando-se no sector farmacêutico como uma empresa que actua 
nas áreas da representação, promoção e distribuição de produtos de saúde.
 
Em 2003, a Mercafar assumiu um novo compromisso na fileira do medicamento 
ao lançar-se no mercado pré-grossista. Passo que foi determinante na evolução 
qualitativa da distribuição.

A missão da Mercafar assenta no desenvolvimento de competências estratégicas 
como forma de identificar e/ou antecipar as tendências do mercado. Oferecer 
produtos de saúde conceituados e inovadores é a filosofia dominante.
 
A Mercafar rege-se por uma visão global que se reflecte quer numa atitude 
de abertura com parceiros internacionais.

Orientação para o Cliente, Qualidade, Inovação e Sustentabilidade são os valores 
defendidos pela empresa que surge inserida no Grupo MEDLOG - Investimentos 
e Participações SGPS SA – uma sociedade gestora do seguinte portfolio 
de participações sociais: Mercafar, Cooprofar, Medlog SA, Dismed, Simphar e Lhs.
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Metalogalva

Joaquim Lapo
Responsável de Exportação

Maganha, Santiago de Bougado
Apartado 206
4786-909 Trofa - PORTUGAL
Tel.: +351 252 400 520
Fax: +351 252 400 521
E-mail: metalogalva@metalogalva.pt
Web: www.metalogalva.pt

A Empresa desenvolve a sua atividade no projecto e fabrico de estruturas metálicas 
com aplicação nas várias áreas de actividade, nomeadamente nas energias, 
nas telecomunicações, nas vias rodoviárias e ferroviárias.
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Rua de Mem Gundar, nº 1048 
Apartado 78
4600-642 Gondar, Amarante - PORTUGAL
Tel.: +351 255 420 580
Fax: +351 255 420 589
E-mail: geral@metalomarao.pt
Web: www.metalomarao.pt

METALOMARÃO
Equipamentos para a Indústria Extrativa, S.A.

Cláudio Monteiro
Diretor Comercial

A METALOMARÃO, S.A. é uma empresa especializada na fabricação 
e comercialização de equipamentos para a indústria extrativa de inertes.

Dedica-se ao projeto, fabrico, montagem e assistência pós venda nesta área.

A Metalomarão apresenta uma larga gama de produtos e soluções adaptadas 
à necessidade de cada cliente, tendo como principal objetivo a sua permanente 
satisfação.

Possui uma equipa profissional competente e qualificada, com quadros técnicos 
que concentram o conhecimento e a experiência adquirida ao longo dos anos 
neste sector de atividade.

A Metalomarão é uma empresa certificada segundo os requisitos da norma 
ISO 9001.
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METALÚRGICA DO TÂMEGA, S.A.

Francisco Teixeira de Almeida
Administrador

Rua da Igreja, nº 1180
4600-591 Fregim, Amarante - PORTUGAL
Tel.: +351 255 432 988
Fax: +351 255 432 356
E-mail: geral@metalurgicadotamega.com
Web: www.metalurgicadotamega.com

A Metalúrgica do Tâmega de Teixeira & Torres, Lda. tem como principal área 
de intervenção a fabricação de equipamentos para a produção e tratamento 
de inertes.
 
A nossa longa experiência nesta área, permite-nos trabalhar com as grandes 
empresas, ligadas à construção, do nosso País. Também trabalhamos com empresas 
Multinacionais. Os nossos produtos destinam-se ao mercado interno, assim como, 
ao mercado externo.

O nosso know-how permite-nos realizar todas as fases associadas à concepção 
de centrais de produção e tratamento de inertes, das quais se destacam 
o ante-projecto, projecto, fabrico e montagem. Também garantimos assistência 
pós venda de todos os nossos produtos, sendo este um símbolo de garantia 
da nossa empresa.
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Rua dos Três Marcos, nº 125
Apartado 30
3751-909 Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 612 010
Fax: +351 234 601 537
E-mail: dir.comercial@miralago.pt
Web: www.miralago.pt; www.gymforce.eu

MIRALAGO

Alfredo Manuel Henriques Marques
Administrador

Empresa industrial portuguesa detentora de elevado know-how na produção 
de equipamentos fitness, componentes e acessórios para bicicletas de estrada 
e outras peças técnicas para usos gerais, incluindo sector automóvel.

Fabricante/exportador de ajudas técnicas (equipamentos e veículos para pessoas 
portadoras de deficiência física).

Empresa certificada pela norma ISO 9001:2008.
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NERSANT
Associação Empresarial da Região de Santarém

Maria Salomé da Conceição Rafael
Presidente da Direcção

Várzea de Mesiões
Apartado 177
2354-909 Torres Novas - PORTUGAL
Tel.: +351 249 839 500
Fax: +351 249 839 509
E-mail: geral@nersant.pt
Web: www.nersant.pt

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, tem como missão, 
promover o desenvolvimento económico da Região, apoiando a actividade 
empresarial e apostando no reforço de um associativismo participativo 
e empreendedor, apoiando as empresas na sua expansão e modernização.
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Zona Industrial de Taboeira
Fracção J - Armazém 10
3800-055 Esgueira - PORTUGAL
Tel.: +351 234 726 310
Fax: +351 234 726 312
E-mail: nivelocal@nivelocal.com
Web: www.nivelocal.com

NIVELOCAL, LDA.

Rafael Martins
Director

A Nivelocal dedica-se ao comércio de utilidades para o lar, equipamentos 
e produtos para o canal HORECA, packaging e produtos alimentares. Estamos 
presentes no mercado internacional através das marcas NIVELOCAL, 
MUNDIPACKS, SABOR A KILO e DAY BY DAY.
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Rua do Loreto, nº 36 ABC
5300-189 Bragança - PORTUGAL
Tel.: +351 273 381 582
Fax: +351 273 240 902
E-mail: novavet@novavet.pt
Web: www.novavet.pt

Novavet - Distribuição Farmacêutica

Luís Afonso
Sócio-Gerente

A Novavet é uma empresa com mais de 25 anos de experiência no sector 
da distribuição farmacêutica com 3 vertentes nesta área:

Distribuição de medicamentos e produtos de uso humano, dermocosméticos, 
      nutrição e higiene;

Distribuição de equipamentos médicos de diagnóstico, mobiliário hospitalar 
      e gastáveis;

Distribuição de medicamentos e produtos de uso veterinário;
Distribuição de produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes, sementes e material 

      agro-pecuário.

Para além disso a empresa detém também uma fábrica de farinha para panificação.
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OAK LEAF, LDA.

Ricardo Soares
Sócio-Gerente

Rua Direita de Francos, nº 832 e 840
4100-210 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 053 422 / 226 052 212
Fax: +351 226 053 425
E-mail: rsoares@oakleaf.pt
Web: www.oakleaf.pt

A OAK LEAF, LDA. comercializa SACOS DE RÁFIA para produtos alimentares, 
SACOS POLYMESH para produtos agrícolas, BIG BAGS / SACOS CONTENTORES 
para a indústria agro-alimentar e química, TELAS DE SOLO para horticultura 
e construção, TELAS DE SOMBRA para parques, jardins e construção.

Com sede no Porto (Portugal), em pouco tempo se tornou líder no mercado 
português de embalagem industrial e agrícola, bem como na área das telas 
agrícolas e para a construção.

Mantendo a abordagem de rigor e profissionalismo que lhe deu a liderança 
em Portugal, tem conseguido expandir a sua rede comercial para mercados 
tão exigentes como o Espanhol e o Francês.

O domínio técnico do produto e a capacidade de gestão logística, aliados 
ao respeito pelos compromissos e parceiros de negócio, tem permitido à OAK 
LEAF destacar-se e merecer a preferência dos principais clientes e fornecedores 
no mercado.
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Rua da Fonte Nova, nº 616
Povoa da Carvalha
3750-726 Recardães (Águeda) - PORTUGAL
Tel.: +351 234 602 022
Fax: +351 234 622 004
E-mail: orbita.pt@netvisao.pt
Web: www.orbita-bicicletas.pt

ÓRBITA - Bicicletas Portuguesas, Lda.

Vitor Manuel Costa Sousa
Comercial

Somos uma empresa portuguesa especialista na fabricação de bicicletas 
com 40 anos de experiência em mercados como Espanha, França, Antilhas 
Francesas, Irlanda, Suíça, Angola e Moçambique. O nosso saber e a nossa 
experiência é um factor de venda. Fabricamos bicicletas todo terreno, Bicicletas 
de Criança, Duplas, Bicicletas de Cidade e Triciclos.
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Pedro M Texteis

Pedro Magalhães
Sócio-Gerente

Lugar da Serrinha, S/N
4615-463 Santão - PORTUGAL
Tel.: +351 255 482 027 / 218 881 472
Fax: +351 218 881 472
E-mail: texteispedromagalhaes@gmail.com
Web: www.pedromtexteis.com

A Texteis Pedro Magalhães, Lda. é uma empresa que se dedica à comercialização 
de têxteis lar no mercado grossista.

Fundada em 1993 por Pedro Magalhães, operamos no mercado nacional 
e comunitário. Exportamos para Angola, Moçambique e Cabo Verde e outros.
A nossa empresa possui armazéns em Serrinha, concelho de Felgueiras, e em Lisboa.

Temos uma grande variedade de artigos para cozinha, quarto de banho, quarto 
de dormir ou sala:

Cobertores;
Toalhas;
Jogos Banho;
Jogos Cama;
Edredões e colchas;
Tapetes;
Cortinas.
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Av. Vasco da Gama, nº 8057
4430-755 Avintes, V. N. Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 223 771 770
Fax: +351 223 771 790
E-mail: produtiva@produtiva.net
Web: www.produtiva.net

PRODUTIVA - FÁBRICA DE REDES, LDA.

Manuel Lima
Técnico Comercial

Produtiva é uma empresa industrial, inserida no sector metalomecânico, 
que se dedica à produção e transformação do arame desde o ano de 1910.

Empresa pioneira em Portugal no fabrico de Redes Metálicas, lidera o mercado 
Ibérico na produção de Peneiros Metálicos e Acessórios para crivagem; os clientes 
tradicionais são as Pedreiras e Minas, empresas de Construção Civil, Cimenteiras, 
Cerâmicas, Fundição, bem como os fabricantes de máquinas para a indústria 
de extracção e classificação de inertes.

Actualmente exporta 55% da sua produção para 16 países localizados na Europa, 
Africa e Oceânia.

Para além dos produtos mencionados, a Produtiva presta serviços no apoio 
à realização de projectos e instalações de Britagem, contando com um conjunto 
de parceiros especialistas nas várias áreas do projecto.

A sua sede está situada em Avintes - V.N. Gaia, Porto, tendo uma área industrial 
de 6000m2, e produzindo anualmente cerca de 20 000 Peneiros Metálicos, 
onde estão envolvidas cerca de 45 pessoas.

Referências: Cimpor, Holcim, Portland, Italcimenti, Saint-Gobain, Somague, 
Mota-Engil, Teixeira Duarte, M. Couto Alves Vias, Zagope, Soares da Costa, 
Tecnovia, Monteadriano, Irmãos Cavaco, Alberto Couto Alves, Arcen, 
Metalúrgica do Tâmega, Amc, MetaloMarão, Metalúrgica António Fernandes.
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Qucaan Business, LDA.

Carlos Coelho
Responsável Comercial

Via Central Milheirós, nº 766
Apartado 7008 PC1, Nogueira da Maia
4475-763 Milheirós - PORTUGAL
Tel.: +351 229 605 437
Fax: +351 229 605 437
E-mail: qucaan.adm@gmail.com
Web: www.qucaan.com

Empresa direcionada para comércio de ferramentas e outros materiais 
de construção, produção de vestuário (HODIE) e calçado (CRAS). 

Atualmente estamos em Portugal, Angola e brevemente em Moçambique.
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Av. dos Estados Unidos da América, nº 55
1749-061 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 210 013 500
Fax: +351 210 013 490
E-mail: comunicacao@ren.pt
Web: www.ren.pt

REN - Redes Energéticas Nacionais

Rocha e Silva
Assessor

A REN actua em duas grandes áreas de negócio, de forma referencial. A primeira 
diz respeito ao transporte de electricidade em muito alta tensão e à gestão 
técnica global do Sistema Eléctrico Nacional. Já a segunda vertente prende-se 
com o transporte de gás natural em alta pressão e a gestão técnica do Sistema 
de Gás natural, garantindo a recepção, armazenamento e regaseificação de GNL, 
bem como o armazenamento subterrâneo de gás natural. A REN posiciona-se 
como um dos poucos TSO (Transmision System Operator) mundiais a deter 
todas as concessões de serviço público das redes de transporte de electricidade 
e gás natural.

A REN também detém a concessão, atribuída à ENONDAS – Energia das Ondas, 
S.A. - para a exploração de uma zona piloto destinada à produção de energia 
eléctrica a partir das ondas do mar. A REN está ainda presente no negócio das 
telecomunicações, através da RENTELECOM, S.A., bem como na comercialização 
de energia através da participação no OMIP - Operador do Mercado Ibérico 
de Energia, S.A., para a transacção de derivados de electricidade.

A REN está num processo de internacionalização que se manifesta através 
de participações societárias em empresas de energia em outros países bem como 
disponibiliza serviços de consultadoria de engenharia, através da utilização 
da profunda experiência dos seus recursos humanos nas áreas da electricidade, 
gás natural e telecomunicações.
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RESUL, S.A.

Nuno Santos
Director Comercial

Parque Oriente
Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bloco 3
2695-167 Bobadela - PORTUGAL
Tel.: +351 218 394 980
Fax: +351 218 394 981
E-mail: geral@resul.pt
Web: www.resul.pt

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 
(electricidade 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.
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Zona Industrial da Catraia, Lote 3
3440-131 Santa Comba Dão - PORTUGAL
Tel.: +351 232 892 652
Fax: +351 232 892 653
E-mail: geral@segurvest.pt
Web: www.segurvest.pt

Segurvest
Indústria Portuguesa de Vestuário, Lda.

Carlos Alberto Horta
Director Comercial

Presentemente, a Segurvest para além de confeccionar todo o seu vestuário 
de protecção e segurança, nas mais variadas gamas, desde calor, chama 
e soldadura, alta visibilidade, anti-estático, até ao vestuário considerado normal, 
é distribuidora de uma vasta gama de brindes publicitários, dando ao seu cliente 
a possibilidade de optar pela forma mais eficaz de divulgar a sua empresa.

Somos uma empresa experiente e de elevados padrões de qualidade, sendo 
que o nosso lema é a total satisfação do cliente.
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SERFER

Vasco Sérgio Macedo Ribeiro
Sócio-Gerente

Avenida Sra. do Alivio, nº 865
4615-463 Lixa - PORTUGAL
Tel.: +351 255 491 218
Fax: +351 255 495 004
E-mail: sribeiro@serfer.pt
Web: www.serfer.pt

Empresa líder nos vários mercados de actuação, a SERFER, José da Silveira Ribeiro 
& Filhos, Lda. é uma referência há 20 anos no universo da Bricolage, quer em termos 
de produtos comercializados com marcas próprias, quer enquanto representante 
de marcas de renome internacional.

Com um modelo de negócios assente na compreensão da evolução das necessidades 
e expectativas dos seus clientes, a SERFER, José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda. 
oferece-lhe as melhores soluções para sua actividade, sempre com o intuito 
de ser reconhecida nos mercados onde opera como a fornecedora preferencial 
na área da bricolage.
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Congeitaria, Águas Belas
Apartado 2
2240-909 Ferreira do Zêzere - PORTUGAL
Tel.: +351 249 360 170
Fax: +351 249 360 178
E-mail: sicarze@sicarze.pt
Web: www.sicarze.pt

SICARZE, S.A.

Célia Maria Garcia Ferreira
Administradora

A SICARZE deu o seu primeiro passo em 1978. Conta assim com largos anos 
de dedicação, evolução e experiência no abate, transformação, preparação 
de carnes e respetiva distribuição. É uma empresa cuja Qualidade, Profissionalismo 
e Tecnologia são objetivos conquistados e que tendem a acompanhar as mudanças 
do mercado. 

A SICARZE comercializa uma vasta gama de produtos frescos, charcutaria 
e congelados.

Com uma posição de prestígio no mercado nacional, a SICARZE direciona-se 
também para os mercados internacionais.

SICARZE, uma marca a ter à mesa.
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SOLIDAL Condutores Eléctricos, S.A.

A. Cunha Figueiredo
Assessor da Administração

Lugar do Paço, Gandra
4471-909 Esposende - PORTUGAL
Tel.: +351 253 969 420
Fax: +351 253 964 910
E-mail: solidal@solidal.pt
Web: www.solidal.pt

A SOLIDAL dedica-se à concepção, produção e comercialização de cabos eléctricos 
para transporte de energia, dos quais:

Cabos nus para linhas aéreas do tipo ACSR, AAC, AAAC, AASCSR, 
      ACAR, OPGW;

Cabos isolados de baixa tensão aéreos ou subterrâneos-0,6/1kV;
Cabos isolados média tensão - 6/30kV;
Cabos isolados de alta tensão e MAT até 220kV.
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Lagoas Park, Edifício 2
2740-265 Porto Salvo - PORTUGAL
Tel.: +351 217 912 300
Fax: +351 217 941 120
E-mail: geral@teixeiraduarte.pt
Web: www.teixeiraduarte.pt

TEIXEIRA DUARTE

Carlos Timóteo
Delegado

A Teixeira Duarte prossegue a atividade iniciada em 1921 pelo seu fundador, 
Senhor Eng.º Ricardo Esquível Teixeira Duarte, precisamente nas áreas da Geotecnia 
e Fundações.

Mantendo sempre o cunho de uma verdadeira Casa de Engenharia, a Teixeira 
Duarte assume a responsabilidade da imagem que criou: uma Empresa com grandes 
valias e pioneirismo na construção, onde as suas equipas e estruturas se interligam 
para um resultado final de reconhecida capacidade na conceção, inovação, 
construção e gestão de grandes projetos e empreendimentos.

Desde grandes infraestruturas como pontes, barragens, hospitais, estradas e outras 
obras públicas, até grandes edifícios que constituem marcos históricos em Portugal, 
referir a Teixeira Duarte é aludir a um excelente “know-how” e a uma presença 
constante no mercado da construção.

A Teixeira Duarte atua nas áreas da Geotecnia, Reabilitação, Edificações, 
Infraestruturas, Metalomecânica e conta também com um Centro Operacional 
de Cofragens e Pré-esforço, sendo que, através de sociedades suas participadas, 
opera igualmente na execução de obras Subterrâneas, Ferroviárias e Marítimas.

Desde os anos 50 que a Teixeira Duarte foi atuando fora de Portugal, sendo 
que hoje o setor da construção se alarga a diversos países, nomeadamente Portugal, 
Angola, Argélia, Brasil, Espanha, Moçambique e Venezuela.
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TOMIX
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, Lda.

Victor Hugo Vieira
Director Comercial

Rua Cândido dos Reis, nº 6 
Apartado 33 
2560-312 Torres Vedras - PORTUGAL
Tel.: +351 261 335 620
Fax: +351 261 335 625
E-Mail: tomix@tomix.com.pt
Web: www.tomix.com.pt

A TOMIX, Lda. fundada em 1924, dedica-se ao fabrico de pulverizadores, 
atomizadores, nebulizadores, polvilhadores, distribuidores de adubos, compressores 
de poda e ainda máquinas para limpeza industrial, tais como, lavadoras de alta 
pressão. A sua associada JOPER, S.A. fundada em 1941 é uma empresa fabricante 
de alfaias agrícolas, tais como, arados, fresas, trituradores, grades de discos, 
escarificadores, caixas de carga, porta-paletes, reboques agrícolas e reboques 
cisterna para pecuária, cisternas para camions e reboques tanque de água 
e gasóleo.
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IC2, Km 251,7
3850-501 Albergaria-a-Velha - PORTUGAL
Tel.: +351 234 541 325
Fax: +351 234 542 203
E-mail: info@valart.pt
Web: www.valart.pt

VALART

Valdemar Coutinho
Director Geral

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

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

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

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

A participação da VALART na FACIM 2012, pretende consolidar as parcerias 
que temos vindo a desenvolver com os principais transportadores Moçambicanos.
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VIAMAPA - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, S.A.

Rua António Gonçalves da Silva Morincheira, nº 25 I/H
4490-001 AVer-o-Mar, Póvoa de Varzim - PORTUGAL
Tel.: +351 252 685 965
Fax: +351 252 626 371
E-mail: geral@viamapa.pt
Web: www.viamapa.pt

A Viamapa, Serviços de Topografia, S.A. é uma empresa portuguesa criada 
em 2004 com o objectivo de prestar uma vasta variedade de serviços topográficos.

Estes serviços dividem-se em três grandes grupos:
Levantamentos Topográfico e Arquitectónicos:

Levantamentos Topográficos a Clássico,
Levantamentos Arquitectónicos,
Levantamento Cadastral de Redes;

Apoio topográfico à execução de obra e fiscalização;
Expropriação e Cadastro.

A experiência adquirida com o decorrer dos anos aliada à permanente busca 
pela actualização de meios e ferramentas de trabalho, faz da Viamapa uma empresa 
em amplo crescimento e desenvolvimento, quer do ponto de vista económico, 
quer do ponto de vista da qualidade e celeridade dos serviços.

Este desenvolvimento fez da Viamapa uma empresa líder no sector é hoje 
um símbolo de dinâmica e confiança.

Paulo Silva
Gerente

Carla Graça
Assistente







O’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, nº 1430, 2º 

4150-074 Porto - Portugal
Tel.: +351 22 605 53 00
Fax: +351 22 605 53 99

E-mail: aicep@portugalglobal.pt

Av. Julius Nyerere, nº 720, 12º andar
C. Postal 48 Maputo - Moçambique
Tel.: +258 21 490 523 / 402
Fax: +258 21 490 203
E-mail: aicep.maputo@portugalglobal.pt

Com co-financiamento

www.portugalglobal.pt

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS

Com o Apoio

um parceiro de confiança

Portugal

FACIM 2012




