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CONFIANÇA E DISTINÇÃO

Desvendamos mais quatro empresas inscritas
na SAGALEXPO. Desde a charcutaria, queijo,
mel e café. Oferta e inovação não falta entre
todos os que vão dar a conhecer produtos

NÚMEROS

PAÍSES CONFIRMADOS

O mercado externo está a crescer de dia para
dia e confirma adesão ao projeto SAGALEXPO.
São já 37 países assegurados para os três dias
do evento, representando todos os continentes

O OLHAR DE QUEM ESTÁ LÁ FORA

VALORIZAR PORTUGAL

Damos a conhecer mais quatro importadores e
as respetivas empresas. O desejo por novos
produtos e soluções arrojados unem todos os
compradores vindos do estrangeiro

Editorial
ANA LOURENÇO
GESTORA COMERCIAL

Os preparativos para a primeira edição da SAGALEXPO –
Sabores de Portugal correm a todo o gás. A cada novo dia
alcançam-se novos recordes, tanto pelo número de inscrições
das empresas expositoras, como compradores internacionais.
Está assegurada a participação de mais de 35 países de todo
o mundo, com mais de 250 profissionais inscritos.
Este é um evento crucial para o mercado externo conhecer
os sabores portugueses e levá-los aos mercados onde se
encontram inseridos.
A SAGALEXPO afirma-se como um evento de enorme relevância
para o setor, reunindo num único espaço – a Feira Internacional
de Lisboa – compradores estrangeiros e empresários nacionais.
É um momento chave para os produtores nacionais
apresentarem as suas inovações e aprimorarem a sua oferta.
A decisão cabe aos importadores, que estão cada vez mais
seletivos e esperançosos de encontrar soluções capazes
de encantar os clientes dos seus países de origem.
A SAGALEXPO acontece no próximo mês de março.
As inscrições continuam. Apesar da atual situação pandémica,
a organização está atenta à sua evolução e garante fazer as
reavaliações necessárias face aos desenvolvimentos.

CONFIANÇA
E DISTINÇÃO

A marca Portugal é cada vez mais apreciada nos quatro cantos do Mundo. Por esse
motivo, os produtores portugueses têm trabalhado arduamente na melhoria da sua
oferta. A qualidade e diferenciação são conceitos chave em cada nova aposta.

A primeira edição da SAGALEXPO acontece entre 7 e 9
de março de 2022, na FIL, em Lisboa, e é esperada uma
verdadeira enchente de produtos portugueses. A equipa
responsável pela organização do evento está empenhada
em reunir aquilo que de melhor se faz em Portugal
e proporcionar uma experiência única aos compradores
internacionais, por isso, tem reunido vários fornecedores
de grande relevância no setor.
Na segunda edição do Editorial da SAGALEXPO, damos
a conhecer mais quatro empresas com grande relevância
no mercado nacional e com passos dados
na internacionalização. O objetivo é continuar a crescer,
por isso, estão a trabalhar de forma empenhada em dar
a conhecer novas propostas durante a presença na feira.

SALSICHARIA
LIMIANA

LACTÍCINIOS
DO PAIVA

LILIANA CUNHA

MARCO LAMAS

A Salsicharia Limiana acaba de confirmar
a participação na SAGALEXPO. O objetivo
é “apresentar o melhor que se produz em Portugal
em produtos de Charcutaria, receber
de forma profissional e acolhedora todos
os visitantes, sejam eles clientes, amigos
ou futuros parceiros”, explicou Liliana Cunha,
administradora da marca. Entre os pilares
basilares da Salsicharia Limiana destacam-se
o “sabor original, muito apreciado por todos
os consumidores” e a “qualidade” dos produtos.
Atualmente, a Salsicharia Limiana está presente
nos “quatro continentes com parcerias fortes
e duradouras” e com a participação na
SAGALEXPO pretende, agora, aumentar a sua
rede “aos Palops e à Europa tradicional, regiões
como a América Central, Norte da Europa”, tendo
já em vista “países como a Sérvia, Eslovénia,
Áustria e Croácia”. Sempre atentos às novas
tendências do mercado, a Salsicharia Limiana
reinventou-se e apresentou uma nova proposta
- O Cozido à Portuguesa. "Um produto 100%
português que oferece dentro de uma caixa muito
atrativa os enchidos principais para esse prato tão
típico", enalteceu Liliana Cunha, afirmando-se
satisfeita com a receção desta nova proposta
no mercado.

A Lacticínios Paiva leva à SAGALEXPO um
dos produtos mais queridos pelos portugueses –
os queijos e os derivados. As surpresas já estão
em curso, mas por enquanto continuam
fechadas a sete-chaves. “Temos um novo
produto, mas prefiro manter para já em segredo.
Está a ser tudo tratado para que esteja finalizado e
pronto para apresentar aos nossos clientes e todos
aqueles que queiram conhecer a nossa oferta”,
revelou o diretor de exportação da marca Marco
Lamas, que espera encontrar na feira “novas
oportunidades de negócio e clientes”. Com uma
rede de exportação considerável – mais de 35
países – a Lacticínios Paiva pretende agora dar
a conhecer-se onde não tem presença, nem
ligação afetiva. “Os mercados virgens de produtos
portugueses, virgens de relacionamento com
Portugal são os mais difíceis, mas são aqueles que
são mais importantes ou relevantes para o
negócio”, referiu, assegurando, que este é um
trabalho árduo pois “quase ninguém reconhece
Portugal como um portador de queijo”. O objetivo
por agora passa em "procurar outros mercados
onde estejamos menos sensíveis à questão
de preço e mais exposto à qualidade e também
o interesse", completou Marco Lamas.

ADMINISTRADORA

DIRETOR DE EXPORTAÇÃO

EUROMEL

NICOLA

FREDERICO HORGAN

VASCO MONIZ

A EuroMel está confirmada no leque de
expositores na primeira edição da SAGALEXPO.
Vai apresentar-se aos compradores
internacionais com duas das suas marcas de
referência "a Serramel – Méis e Granolas com Mel,
que apresentará o novo Mel de Tília de Portugal
e uma nova embalagem das nossas Granolas" e "a
Beirabaga – Doces Tradicionais e Amêndoas, que
apresentará o novo Doce de Ameixa Beirabaga".
O diretor Frederico Horgan está com a melhor
expetativas em relação à presença na
SAGALEXPO. "Esperamos encontrar os nossos
clientes habituais de exportação e poder
desenvolver novos negócios com outros
clientes/países". O produto com maior
reconhecimento internacional é "o Mel de
Portugal 500g (mel de rosmaninho)", destacou o
empresário, que pretende fortificar a área da
exportação do seu negócio. "O prestígio e a
fidelização que os nossos produtos conseguiram
em Portugal, ao longo de mais de 40 anos,
permitem-me ter muita confiança nas
possibilidades de crescimento em outros
mercados". Entre os mercados pretendidos, a
Euromel gostava de chegar à "Suécia, Dinamarca
e Noruega", além de querer reforçar os laços
onde já estão presentes.

A Nicola é uma das marcas do setor do café
a marcar presença na SAGALEXPO. A empresa
Massimo Zanetti, a responsável pela
comercialização do produto, mostra-se
expectante com a primeira edição da feira
direcionada à exportação de produtos
portugueses. "Temos expetativas que
a SAGALEXPO consiga atrair bastantes
compradores internacionais que procuram
produtos portugueses", destacou o responsável,
levantando a ponta do véu daquilo que a Nicola
vai dar a conhecer aos compradores
internacionais durante a exposição. "Cafés em
grão, cafés moídos e cápsulas compatíveis.
Convidamos os participantes na SAGALEXPO
a virem provar as bebidas à base de café
preparadas pela nossa Barista". Enraizada em 35
países, a Nicola quer para já "fortalecer
a presença nos mercados com as parcerias mais
relevantes e aumentar a presença geográfica".
O mercado asiático é atualmente um dos mais
ambicionados pela Nicola, "devido ao forte
crescimento económico que se tem registado nos
mesmos". Em 2022, a marca tem várias
iniciativas programadas. "Continuaremos a
investir em melhorias a nível industrial e fabril e
temos em carteira novidades de novas gamas."

DIRETOR

EXPORT E IC MANAGER

Países
CONFIRMADOS
Alemanha
Angola
Argélia
Austrália
Áustria
Bélgica
Brasil
Burkina Faso
Canadá
Cabo Verde
Hong-Kong
Costa do Marfim
Egipto
Espanha
Estados Unidos da América
França
Guatemala
Guiné Bissau
Índia
Israel
Itália
Jordânia
Líbano
Macau
Marrocos
Moçambique
Países Baixos
Polónia
Qatar
Reino Unido
República Checa
Senegal
São Tomé e Príncipe
Suíça
Suécia
Tunísia
Venezuela

Mais de 250 profissionais do mercado externo já
confirmaram participação na SAGALEXPO.
A expetativa é elevada. Conheça em primeira mão
alguns dos importadores que vão estar presentes.

A lista de importadores confirmados
na SAGALEXPO não para de crescer.
A cada dia é atingido um novo marco.
Neste momento, está já assegurada
a participação de mais de 250
profissionais do mercado estrangeiro
na SAGALEXPO, que têm como
objetivo descobrir o que de melhor
se faz em Portugal. A expetativa por
parte dos compradores estrangeiros
é total. A surpresa e diferenciação são
palavras-chave para estes
empresários que procuram novidades
no setor agroalimentar para
proporcionar as melhores
experiências aos clientes do seu país
de origem.
Atualmente, a SAGALEXPO tem
já confirmada a participação de 37
países de todos os continentes.

GRUPO MARIANO - FRANÇA
VICTOR MARIANO
ADMINISTRADOR

O Grupo Mariano é um dos representantes de Portugal em
França. Victor Mariano, administrador, emigrou jovem e
construiu aquilo que muitos apelidam hoje como um império.
Tem 20 lojas em França e Luxemburgo e quarto armazéns de
distribuição tanto em França como em Portugal. O objetivo
é continuar a crescer. "Atualmente, estamos a transformar
uma livraria num novo armazém de produtos portugueses. Até
ao final do próximo ano, espero abrir três novas lojas", referiu
Mariano. Importador há várias décadas, o empresário
gostava de ver maior cooperação entre o seu país de origem
e o país onde está emigrado. "Quem me dera que tivéssemos
em frança tudo o que há em Portugal, mas não é fácil. São dois
países diferentes, com dinâmicas diferentes. Gostava que
continuasse a haver abertura na área comercial entre
os dois países." Com a participação na primeira edição da
SAGALEXPO, o Grupo Mariano espera "encontrar produtos
novos", deixando rasgados elogios ao projeto. "Fiquei muito
satisfeito por saber que a equipa da SAGALEXPO deu
continuidade a um projeto de referência no setor."

FONSECA IMPORT-EXPORT
ALEMANHA
ARMANDO LOPES
ADMINISTRADOR

Instalada na Alemanha desde a década de 80, a Fonseca
Import-Export é hoje uma das principais referências
na venda de produtos portugueses naquele País. "Temos em
média cerca de três mil produtos portugueses que importamos
regularmente, desde vinhos, águas e refrigerantes", destacou
Armando Lopes, um dos responsáveis da empresa.
A Fonseca Import-Export é uma das várias empresas
confirmadas na SAGALEXPO e um motivo de grande
entusiasmo para Armando Lopes. "Espero encontrar muitas
novidades e novas empresas. Estamos à procura de novos
produtos, mas não levamos nada pensado. Vai depender daquilo
que conhecermos durante a feira. Tenho a certeza que também
será uma oportunidade para encontrar com os meus
fornecedores e ver aquilo que eles têm de novo". A loja Fonseca
Import-Export está situada na cidade de Hagen e tem
grande recetividade junto da comunidade portuguesa.

VARINA - REINO UNIDO
EDGAR CAMPOS
ADMINISTRADOR

A Varina - Flavours of Portugal é uma empresa localizada
em Londres, no Reino Unido, com provas dadas no setor
da importação e distribuição de congelados tradicionais
portugueses. São mais de duas décadas de experiência
com muita atenção ao detalhe e qualidade dos produtos.
A participação na SAGALEXPO vai ao encontro dessa
premissa. "Faz falta ter uma feira assim. Espero encontrar
os meus fornecedores e ter um bocadinho de tempo com eles.
Faço tudo em dois dias. Enquanto empresa estamos muito
necessitados de encontrar novos produtos", destacou Edgar
Campos, administrador da Varina. Com algumas ideias em
mente, o responsável pela empresa assume preferência pela
"área da pastelaria, que é uma coisa muito bem-feita
em Portugal", com interesse comprovado por parte dos seus
clientes ingleses, que "procuram qualidade". As refeições
prontas também estão entre as escolhas da Varina. "Têm
muita procura no Reino Unido. Não é só por parte dos clientes
ingleses, os portugueses procuram estes produtos."

MEGA - MOÇAMBIQUE
JOSÉ VIEIRA

DIRETOR COMERCIAL E DE OPERAÇÕES

Considerado um dos grandes players do mercado em
Moçambique, o grupo Mega integra a lista de empresas
estrangeiras já inscritas na primeira edição da SAGALEXPO.
"Queremos encontrar respostas às nossas necessidades
de exportação de produtos portugueses assim como novidades
do mercado em categorias de potencial crescimento", afirmou
José Vieira, Diretor Comercial e de Operações da cadeia
moçambicana, que chega a todo o País, estando presente em
Maputo, Beira, Nampula e Tete. Procuram "produtos frescos
preparados para o canal Horeca com solução e validade capaz
de serem considerados para importação." Um dos grandes
obstáculos do grupo Mega tem sido encontrar "a preços
competitivos" no setor do peixe e carne destinados à
exportação. Com a vinda à SAGALEXPO, o grupo pretende
encontrar novas soluções para dar resposta a esta
necessidade e diversificar a oferta que já tem em catálogo.
"Falta alargar oferta e especialização por canal de atividade",
finalizou José Viera.
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