
Janeiro 2022 I Edição nº4

 "UMA ECONOMIA
INTERNACIONALIZADA 

É INSTRUMENTO
MUITO ÚTIL 

DE PROMOÇÃO 
DE UM TERRITÓRIO"

EDITORIAL
JOSÉ RIBAU ESTEVES

PRESIDENTE CM AVEIRO



AVEIRO
"Uma economia internacionalizada é instrumento 

muito útil  de promoção de um território"
Aveiro é uma região internacionalizada há muitos
anos. As nossas empresas, algumas das que vão
estar na SAGALEXPO, sempre tiveram a opção 
de serem presentes no mundo. A cultura
internacional das nossas empresas é uma marca
distintiva da região. Felizmente, também por fruto
dos incentivos facultados pelo País e União Europeia, 
as nossas empresas têm alimentado a sua presença
internacional. Uma economia internacionalizada 
é instrumento muito útil de promoção de um
território. Costumo chamá-lo o ganho duplo. 

A imagem externa da região de Aveiro 
é percecionada globalmente muito bem. Temos 
o contributo da universidade de Aveiro, 
com já 50 anos de vida. Tem sido, nos últimos anos,
a universidade portuguesa com maior número 
de nacionalidades de estudantes estrangeiros. 

Tem sido feito muito trabalho e investimento 
à escala internacional da região. Há um somatório
de contributos para que essa notoriedade que
Aveiro já tem seja alimentada. 

Os indicadores do crescimento turístico até
Fevereiro de 2020 foram fortíssimos. Houve 
um crescimento muito forte de novos mercados
emissores como EUA, Canadá e Brasil e mesmo
países mais longínquos como a China 
e Coreia do Sul. 

Costumo dizer a brincar que Aveiro foi conhecida
muitos anos como a Veneza de Portugal e agora já 
é a própria Veneza a ser conhecida como Aveiro 
de Itália. Estamos numa fase de forte investimento
na região de Aveiro em diferentes frentes.

José Ribau Esteves I Presidente da Câmara de Aveiro



"Aveiro foi conhecida muitos anos como a Veneza de Portugal 
e agora já é a própria Veneza a ser conhecida como Aveiro de Itália"



"Estamos a preparar
lançamento de novas
referências que iremos
apresentar na SAGAL"
Depois de quase dois anos de paragem forçada
na participação em eventos de cariz internacional,
o Sr. Bacalhau está a trabalhar ao pormenor a
presença na SAGALEXPO. "As expetativas que
temos na SAGAL são grandes. Contamos que a
nossa exposição na SAGAL, permita retomar o
contacto direto da equipa comercial com os
nossos clientes de exportação, contribuindo
assim para intensificar e diversificar a prospeção
do mercado, quer no sentido da oferta, bem
como na procura", referiu o Presidente Rui Costa
e Sousa da empresa Rui Costa e Sousa & Irmão,
S.A. Os produtos do Sr. Bacalhau chegam a "cerca
de 30 países, espalhados pela Europa e em todo o
mundo" e o objetivo é aumentar este número.
Para já, a empresa foca-se nos preparativos para
a feira, onde vai dar a conhecer novos produtos.
"Estamos a preparar o lançamento de novas
referências, que iremos apresentar na SAGAL",
completou o empresário, revelando-se muito
entusiasmado com o evento. 

SR. BACALHAU

"Queremos chegar 
a mais países europeus, 
de África e Médio Oriente"
Prestes a completar 50 anos no mercado, 
a Valente Marques, detentora da marca Caçarola,
não tem dúvidas que hoje todos os portugueses
estão rendidos aos seus produtos,
nomeadamente o arroz, que ganhou notoriedade
além-fronteiras. A participação na SAGALEXPO
cumpre exatamente o propósito de reforçar 
o reconhecimento no mercado externo.
“Queremos fazer novos contactos e receber clientes
de internacionais”, referiu Presidente do Conselho
de Administração, António Manuel Coelho Valente
Marques. Presente em já vários países, a Caçarola
pretende continuar a alargar a sua rede. "Temos
vindo a fazer uma aposta nos últimos anos no
mercado do Médio Oriente, e queremos continuar a
apostar nesse mercado e a crescer de forma
gradual". O objetivo é chegar a mais “países
Europeus, África e Médio Oriente.”  A Caçarola vai
levar à SAGALEXPO a sua gama de arroz, nas
diferentes variedades, 
e outros produtos como 
legumes, secos e cozidos, 
e as famosas Crakies.

 CAÇAROLA
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"Queremos que a SAGALEXPO
seja uma alavanca para chegar 
a novos mercados"

"Estar na SAGALEXPO
permite-nos sermos
visitados por vários países"

Fundada em Aveiro, em 1989, a Fabridoce conquistou
ao longo do tempo prestígio e reconhecimento
nacional e internacional. Em 2022, volta aos eventos
destinados à exportação ao participar na SAGALEXPO.
"É o primeiro evento em que participaremos desde o início
de 2020 e queremos que seja uma alavanca para
consolidar os mercados existentes e chegar a novos
mercados", destacou o CEO Rui Almeida, revelando-se
muito expectante com as oportunidades de negócio
que querem potenciar ao participar no evento.
"Queremos aproveitar presença dos compradores para
melhor compreender os desafios que cada um enfrenta e
de forma que possamos formular uma proposta
competitiva". Vão estar em destaque os "gelados de
sabores portugueses preparados com ingredientes de
origem nacional, pudins e brigadeiros, e claro… os Ovos
Moles de Aveiro", completou.

Fundada em 1976, a Congelados Moreira é
atualmente uma empresa prestigiada no setor
alimentar. Dedica-se à transformação massiva
de alimentos congelados como peixes,
mariscos, pré-cozinhados e legumes. A
empresa está agora confirmada na
SAGALEXPO e revela-se expectante para o
ambiente que se vai viver entre 7 e 9 de março
na FIL, em Lisboa. "Estar na SAGALEXPO permite-
nos num único local sermos visitados por vários
países. É uma oportunidade que temos para
interagir com os clientes em poucos dias, mas em
grande quantidade", destacou o responsável
Osvaldo Moreira, revelando que vão dar a
conhecer "uma nova linha de produtos à base de
marisco e também refeições prontas."

CONGELADOS MOREIRA

FABRIDOCE
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"Estamos na SAGAL
para entrar em contato
com o provedor direto
sem intermediários"
A Cavas Wine é uma empresa de grande
prestígio na Colômbia. É atualmente uma das
maiores importadoras daquele país, levando os
vinhos de todo o Mundo a restaurantes, hotéis e
demais distribuidores do sector alimentar no local
de origem. Agora, viajam a Portugal para
participar na SAGALEXPO com a esperança de
aumentar o seu "o portfólio de vinhos com
produtos comestíveis portugueses", destacou o
responsável da empresa Alberto Calle Vásquez. 
A Cavas Wine foi "a primeira importadora de vinho
português" na Colômbia e atualmente tem em
curso parcerias "com três grandes vinícolas      
 portuguesas". Apesar de o foco do negócio ser o
vinho, a empresa quer alargar a sua oferta com a
importação de produtos nacionais de elevada
qualidade. "Queremos laticínios, conservas (frutos
do mar) e produtos cárneos", ressalvou o
empresário, explicando o motivo da participação
na feira. "Estamos na SAGALEXPO para poder entrar
em contato com o provedor direto sem
intermediários".

CAVAS WINE

"Vou à SAGAL com a
esperança de ser bem
sucedido na venda de
produtos portugueses"
Oriunda da Noruega, a Procura assume-se como
uma empresa chave para o setor das bebidas. É a
principal responsável por levar os melhores
vinhos aos players mais fortes do mercado. Com a  
vinda à SAGALEXPO, a empresa pretende reforçar
o seu catálogo para oferecer mais qualidade aos
seus clientes. "Vou à SAGAL com a esperança de
aumentar a possibilidade de ser bem sucedido na
venda de produtos portugueses. Tenho interesse em
vinhos, cervejas e bebidas espirituosas. Presumo que
encontrarei ofertas de grande qualidade na feira",
apontou o responsável da empresa Truls Flakstad.
As expectativas para aquilo que poderá encontrar
na SAGALEXPO estão altas. "Espero estabelecer
contactos para futuros negócios com base na
experiência da qualidade", reforçou o empresário,
que enalteceu o prestígio e valorização dos
produtos portugueses tão apreciados nos quatro 
cantos do Mundo, que 
pretende importar para
melhorar a sua oferta.

PROCURA
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"Os produtos portugueses 
são de altíssima qualidade 
além de manterem a tradição"

"Apostar na marca
Portugal é uma mais-valia
para a empresa"

Presente no mercado brasileiro há mais de duas
décadas, a Baid'Nher continua a reforçar a sua rede
de importação de produtos. Portugal é um dos
países de referência para a empresa que escolheu 
a SAGALEXPO para procurar novos sabores,
nomeadamente "queijos, enchidos, presuntos,
marmeladas, pescados enlatados e bebidas",
enalteceu o empresário Moysés David Herszenhaut.
"Os produtos portugueses são de altíssima qualidade
além de manterem a tradição". A participação na
SAGALEXPO é uma oportunidade para a empresa
retomar a presença nos eventos. "Entendemos a
SAGALEXPO como uma nova porta de entrada para
novos produtos e conceitos no domínio da
enogastronomia portuguesa." O responsável pela
Baid'Nher revela que tem como um dos seus
principais clientes a comunidade portuguesa.

A Primafood é uma empresa grossita sediada
no Luxemburgo. Um dos países com mais
emigrantes portugueses, cerca de 95 mil 
 habitantes. "Apostar na marca Portugal é, sem
dúvida, uma mais-valia para a empresa",
destacou o diretor Andre Szal, revelando que
há particular "interesse em produtos alimentares
como peixe, carne, legumes, vinhos, entre outros.
Os produtos portugueses são de excelente
qualidade". Sobre a vinda à SAGALEXPO, a
Primafood, o empresário acredita que esta é
uma mais-valia. "Procuramos de forma constante
encontrar produtores portugueses com uma boa
relação entre qualidade/preço, afim de dar
resposta aos pedidos, e renovar as gamas de
produtos para reforçar e aumentar o nosso leque
de clientes".

PRIMAFOOD

BAID'NHER 
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"A SAGALEXPO continua a crescer e aumentar 
a sua notoriedade em Portugal e além-fronteiras. 

Neste momento, está confirmada a participação
de mais de 500 empresários do mercado externo,
oriundos de mais de 70 países. 

Vão estar presentes mais de 200 empresas
expositoras, que pretendem assim apresentar 
os seus produtos e contribuir para o
reconhecimento da marca Portugal no Mundo. 

Continuamos a trabalhar empenhadamente para
reforçar a confiança dos fornecedores 
e compradores internacionais."

Até breve!



Um parceiro de negócios eficaz para empresas

PRÓXIMOS EVENTOS
Conheça ao pormenor todas as iniciativas promovidas pela Exposalão:

STONEEXPOJARDIM

2440-487 Batalha, PORTUGAL
https://exposalao.pt/ (+351) 244 769 480

1 a 4 de junho 2022
 EXPOSALÃO - Batalha

5 a 8 de maio 2022
 EXPONOR - Porto

7 a 9 de abril 2022 
FIL - Lisboa

O MAIOR
CENTRO DE EXPOSIÇÕES

IBÉRICO PRIVADO

EXPOMOTOTECNIPÃO
27 a 29 de março 2022 

FIL - Lisboa

https://exposalao.pt/pt/feira/expomoto
https://exposalao.pt/pt/feira/expojardim
https://exposalao.pt/pt/feira/stone
https://exposalao.pt/pt/feira/expojardim

