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sobre a
SAGALEXPO
Sabor, tradição, reconhecimento
e inovação. A SAGAL EXPO apresenta-se
pela primeira vez no próximo ano na Feira
Internacional de Lisboa (FIL). Vamos
inaugurar uma viagem verdadeiramente
imersiva pelos sabores nacionais
proporcionando aos compradores
internacionais uma experiência ímpar,
apurando os cinco sentidos. Entre os dias
7 e 9 de março de 2022 vão viver-se
experiências únicas e concretizar-se
negócios de sucesso na FIL em Lisboa.
Estamos a reunir os expositores com
os produtos de melhor qualidade que
se guiam pelos valores que consideramos
imprescindíveis: sabor, tradição,
reconhecimento e inovação.
Embarcamos juntos?

Editorial
JOSÉ FRAZÃO
PROMOTOR

A SAGAL EXPO nasce com um legado de prestígio
e um grande historial, mas preparada para o Futuro.
Recuperámos a essência e apostámos nos profissionais
de exceção, que estão agora a trabalhar de forma
empenhada no sucesso desta nova marca direcionada
ao mercado externo, assumindo-se como uma mais-valia
para as empresas portuguesas do setor agroalimentar
e complementares.
Em apenas dois meses de trabalho, reconquistámos
as marcas e as empresas nacionais que querem levar
Portugal ao Mundo. Estamos confiantes com a adesão
conquistada. Estão já confirmados mais de 24 países,
dos quais se destacam Canadá, Estados Unidos, Brasil,
Reino Unido, França, Suíça, Alemanha, Angola, Argélia
Moçambique, Burkina Faso, Jordânia, Macau e outros.
A SAGAL EXPO conta ainda com diversos setores, desde
o vinho, azeite, fruta, hortícolas, peixe, marisco,
charcutaria, carnes e derivados, lacticínios, doçaria,
produtos biológicos, embalagens, logística, equipamentos,
transportes e serviços financeiros.
Obrigado!

Estamos
a abrir
o caminho
para levar
os verdadeiros
sabores
portugueses
pelo Mundo

Expositores
O que é que a Lugrade vai apresentar na
SAGALEXPO?
Vamos apresentar um produto novo que é
lombos de bacalhau demolhado ultracongelado
de origem da Islândia com um tempo de cura de
nove meses. Ainda estamos a ‘cozinhar’ a forma
como vamos dar a conhecer este novo produto.
Atualmente, qual é o tamanho da rede de
exportações da Lugrade?
Exportamos regularmente para 25 países.
Estamos presentes nos quatro continentes.
Procuram algum mercado em específico?
Participamos na SAGALEXPO com o intuito de
aumentar a notoriedade e estarmos junto dos
nossos clientes, que certamente vão visitar a
feira. É uma forma de nos encontrarmos.
Queremos voltar a encontrar as pessoas, que é
algo que já não fazemos há muito tempo.
Estamos também curiosos com os desafios que
os clientes nos vão propor e também com os
desafios que a Lugrade vai propor aos clientes.

LUGRADE
JOSELITO LUCAS

Recorda-se de algum pedido mais
extravagante por parte de um importador?
Há sempre pedidos caricatos. Normalmente,
sempre que saímos de uma feira é habitual
ligarmos aos nossos diretores de produção.
Muitas vezes, até sabendo que são coisas
impossíveis de concretizar.
Como foi o último ano e meio para a Lugrade?
Desafiante. Este ano, em particular o primeiro
trimestre, foi bastante retraído em termos de
consumo. Felizmente, a partir do segundo
trimestre o consumo disparou face a números
que a Lugrade não estaria a contar que
acontecessem. Foi uma grande surpresa.
Atualmente, não conseguimos ter stock para
todas as encomendas que estamos a ter.

Expositores
O que é que o Rei dos Frangos vai apresentar
na SAGALEXPO?
Vamos apresentar o portefólio dos melhores
pratos que já temos. Temos ainda uma
novidade em preparação que é o Meio Frango.
É um produto que advém do nosso best seller o frango assado ultracongelado - com molho
de piripíri e limão.
Qual é a expectativa para a SAGAL EXPO?
As nossas expectativas estão altas. Estamos
necessitados de estar de uma forma mais
próxima com os clientes que se desejam que
estejam presentes. É essencial retomar o
contacto com os clientes que já temos e novos
clientes, que possam vir a provar os nossos
produtos. A SAGAL EXPO é uma feira
essencial para o panorama nacional. Pode
servir de bandeira para empresas portuguesas
a importar produtos portugueses como para
empresas estrangeiras.
De que forma está a ser internacionalizada a
oferta do Rei dos Frangos?
Atualmente, exportamos para cerca de 14
países. A maioria estão localizados na Europa.
Já exportamos para Hong Kong e Macau e já
começamos a chegar aos países africanos.
sabemos que Ásia e América do Sul estão
entre os nossos objetivos para o futuro. A feira
tem o papel essencial para que possamos
selecionar os parceiros corretos e expandir.
O objetivo é evoluir no mercado estrangeiro?
Há cerca de 10 anos o nosso produto gerava
desconfiança, mesmo entre a comunidade
portuguesa, que depois ao provar quebrava de
imediato essa ideia. Por força da implantação
da comunidade portuguesa já conseguimos
alargar o nosso produto a todo o mercado dos
países para onde exportamos.

REI DOS FRANGOS
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Países
CONFIRMADOS
Alemanha
Angola
Argélia
Áustria
Bélgica
Brasil
Burkina Faso
Canadá
Costa do Marfim
Espanha
França
Guatemala
Guiné Bissau
Países Baixos
Reino Unido
Itália
Jordânia
Macau
Marrocos
Moçambique
República Checa
São Tomé e Príncipe
Suíça
Estados Unidos da América

Importadores
Qual é a sua opinião sobre a aposta na
SAGALEXPO?
Tem de haver uma continuidade do trabalho
feito nesta área. A equipa que já conhecemos
está a trabalhar para que seja um sucesso
e tem tudo para sê-lo.
O que espera encontrar na feira?
Importadores e clientes em pouco tempo
e cruzar-me com colegas do Mundo inteiro.
Esta é uma feira essencialmente para escolher
produtos, alguns de nós já os têm, outros são
novos e queremos conhecê-los. O papel
do fornecedor é o de inovar. A infraestrutura
é feita pela feira, mas depois todo o trabalho
tem de partir dos fornecedores.
Está à procura algum produto em específico?
Às vezes encontramos um produto perdido
numa prateleira, que não tínhamos qualquer
expectativa e é nesse que apostamos. Por
vezes, o produtor pequeno tem um produto
que se enquadra naquilo que procuramos. Há
sempre muito interesse na parte da doçaria,
queijos e vinhos. Contrariamente ao que eu
penso, não é por França ser um país de queijos
e vinhos que não se deve apostar neles. Acho
exatamente o contrário. Se o consumidor
francês já tem essa cultura, vai querer provar
os nossos produtos. Se gostar do produto vai
tornar-se um consumidor fiel.
Qual é o seu objetivo ao importar produtos
portugueses para França?
Queremos sensibilizar o consumidor francês.
Às vezes é necessário fazer reajustes aos vários
tipos de mercado. Temos bons fornecedores
com bons produtos. Quando pensamos no
mercado francês falamos em mais de 60
milhões. Imagine-se que atingimos 3 ou 4 por
cento da comunidade, já é um grande número.

AGRIBÉRIA - FR
PAULO PEREIRA
Paulo Pereira é um conhecido empresário
português com grande relevância no mercado
francês com negócios em várias áreas. É o
fundador da Agribéria, umas das maiores empresas
de distribuição alimentar em França. É ainda
proprietário da cadeia de supermercados Panier du
Monde presente em várias cidades francesas. Em
Portugal, é um dos sócios da Quinta da Pacheca,
em Lamego. Com grande influência no mundo dos
negócios, Paulo Pereira quer fortalecer alargar a
sua rede ao consumidor francês, dando-lhe a
conhecer as inovações do mercado português.

Importadores
Quais são as suas expectativas para a
SAGALEXPO?
Espero que seja um espaço de encontros e
negócios entre fornecedores e importadores.
Tenho vindo a questionar os meus
fornecedores em Portugal sobre uma eventual
participação na SAGALEXPO e as respostas
têm sido muito dispersas. Mas acredito que seja
por ser ainda cedo e espero que a maior parte
dos habituais expositores decidam
eventualmente apoiar a equipa que está a
organizar a feira e que já conhecem há vários
anos e tem afinidade.

GONSALVES - EUA
HENRY GONSALVES
Henry Gonsalves é responsável por uma das
maiores empresas de distribuição alimentar nos
Estados Unidos da América - Henry Gonsalves
Company. Uma herança do pai, que a pulso levou
o negócio avante, e afirmou-se como empresário
português de sucesso no outro lado do Atlântico. A
Henry Gonsalves Company trabalha para
a comunidade portuguesa emigrada nos EUA, mas
pretende alargar a sua rede a todo o mercado,
levando os sabores portugueses a todos. Com
a participação na SAGALEXPO, Henry Gonsalves
pretende descobrir novos produtos.

Está à procura algum produto em específico?
Enquanto empresa importadora nos EUA, não
estamos autorizados a importar vinhos. Porém
essa é sempre uma parte muito interessante
nas exposições. Era algo que não conhecia e
com o tempo desenvolvi o meu gosto pela
aprendizagem sobre vinhos. Em exposições de
comida é claro que surge interesse nos
produtos expostos e nos expositores. Quando
vamos a uma exposição não vamos com nada
em mente, porém ao vermos um produto pode
surgir a inspiração e vontade de apostar nele. É
sempre bom poder negociar e ver as coisas
acontecer.
Que produtos portugueses fazem mais sucesso
nos Estados Unidos?
Vendemos uma grande quantidade de
conservas, azeite, queijos de várias regiões,
peixe congelado e muito bacalhau demolhado.
As marmeladas, bolachas, cavacas e beijinhos
também têm saída. Temos interesse pelos
produtos à base de carne, mas não podemos
importar. Mesmo que Portugal produza
enchidos deliciosos. O caldo verde, como vem
com chouriço, não nos deixam importar. Têm
de criar uma versão sem chouriço!
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