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O que levou o Governo Regional da Madeira 
a apostar na SAGALEXPO?
A opção de estar presente na SAGALEXPO, através
da Invest Madeira, prende-se com o facto de esta
ser uma montra privilegiada para a exportação e,
particularmente, um espaço de grande visibilidade
para os produtos regionais. Esta é, pois, uma
oportunidade para alguns dos produtores da
Região Autónoma da Madeira poderem mostrar ao
mundo a qualidade dos nossos produtos.

Quais são as expectativas para o evento?
Este evento, que ocorre depois da forte retração
económica provocada pela Covid-19, poderá ser – e
queremos que o seja – uma oportunidade para
reforçar o relançamento da economia,
proporcionando mais oportunidades de negócio,
aproveitando as redes de distribuição das
empresas participantes, amplificando o
conhecimento do mercado e potenciando as
experiências partilhadas entre pares, gerando mais
negócios para todas as partes.

Que setores/empresas madeirenses vão estar
representadas na SAGALEXPO?
Pretendemos, através da Invest Madeira, levar um
conjunto de empresas dos sectores das bebidas,
da indústria alimentar e agroalimentar. Algumas
dessas empresas já têm uma dimensão
internacional, mas acreditamos que as mesmas
poderão, através deste evento, reforçar as suas
exportações, gerar riqueza e – muito importante
também – criar emprego.

Quais são as características diferenciadoras 
das empresas da Madeira?
A começar pelo elevado índice de trabalho manual,
devido à nossa orografia e às pequenas parcelas de
terreno que nos caracterizam. As produções são
mais limitadas em termos de quantidade, mas têm
um grande valor qualitativo. Depois, se juntarmos a
natureza envolvente e a qualidade ambiental que
oferecemos, continuamos a acrescentar ainda mais
valor ao produto final. Temos uma região única que
tem produtos únicos no mundo. O melhor é fazer a
“prova dos nove” e testar. 

Este é mais um passo na internacionalização?
Sem dúvida. O Governo Regional, através da Invest
Madeira, mas também através do Centro
Internacional de Negócios, do Imobiliário e do
Turismo, tem vindo a reforçar a sua participação em
diversos eventos, potenciando oportunidades de
negócios, parcerias, inovação e conhecimento nas
mais variadas áreas e sectores. A participação na
SAGALEXPO vai ajudar a projetar a Madeira e os
seus produtos no mercado nacional e internacional.

Que outros projetos estão em curso no âmbito
da internacionalização da Madeira?
Temos vários projetos em curso. Estamos a
preparar a participação da Madeira no Salão do
Imobiliário, Investimento e Turismo na Suíça, bem
como missões empresariais a Macau e Cantão.
Estamos também a desenvolver um trabalho de
prospeção junto das diversas embaixadas, no
sentido de explorar novas oportunidades de
intercâmbio comercial e de negócio.

“A participação na SAGALEXPO
vai ajudar a projetar 

a Madeira e os seus produtos 
no mercado internacional”

 O Secretário Regional da Economia da Madeira, o Dr. Rui
Barreto, confirmou a presença de várias empresas da região na
SAGALEXPO, afirmando que este é um evento chave para estas

criarem novas oportunidades de crescimento pelas exportações
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"Temos uma região única que tem produtos únicos no mundo"



"Eventos como a SAGAL
permitem trabalhar diferentes
clientes nas diferentes áreas
do produto que produzimos"
No mercado há mais de oito décadas, a Pascoal
procura manter-se na vanguarda diariamente,
estando atenta às necessidades dos clientes. A
participação na SAGALEXPO cumpre também esse
propósito, além da vontade de reforçar a presença
no estrangeiro. "Este ano o foco é fortalecer os
mercados em que estamos. Queremos fazer crescer
os nossos distribuidores e angariar alguns
estratégicos dentro dos mesmos países para
fortalecer a marca em cada mercado", destacou o
Engenheiro João Miguel, responsável da empresa,
revelando os produtos que vão estar em mostra
na feira. "As novidades serão na área do bacalhau
seco e nas refeições prontas, tendo sido em muito
impulsionadas por pedidos dos nossos clientes."
Confiante no sucesso da feira, o empresário
acredita que a relação com os potenciais clientes
vai ser o mais importante. "Eventos como este
permitem, num único local, trabalhar diferentes
clientes nas diferentes áreas do produto que
produzimos: bacalhau seco , bacalhau demolhado ,
refeições prontas e sobremesas."

PASCOAL

"Queremos estabelecer mais
contactos com potenciais
clientes internacionais"
Uma empresa familiar com mais de 35 anos 
de história, a SEL – Salsicharia Estremocense
afirma-se hoje como uma referência e acaba 
de confirmar a presença na SAGALEXPO.
"Pretendemos com esta feira, não só estar mais
próximo dos nossos clientes atuais que sabemos que
nos vão visitar, como também estabelecer contactos
com potenciais clientes internacionais, não só para
aumentar a carteira de clientes em mercados onde já
operamos como também para abrir novos
mercados", referiu o empresário Mário Arvana,
nomeando alguns dos países que querem atingir.
"Em termos estratégicos queremos conquistar
mercados onde ainda não estamos presentes como 
a Irlanda, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Noruega,
Suécia, Polónia e Suíça". 
Para tal, vão apostar na apresentação de dois
novos produtos: "a Tábua Mista, com Paio 
do Cachaço e Painho, ambos de Porco Preto 
e o Presunto Varanegra 
fatiado à mão 
e o Presunto Varanegra 
100% Alentejano DOP."

SEL – SALSICHARIA ESTREMOCENSE
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"A SAGAL é uma novidade para
nós expositores e também para
quem vai do estrangeiro"

"Estamos na SAGALEXPO
para fazer o relançamento da
nossa internacionalização"

A Carina - Produtos Alimentares volta aos eventos
direcionados à exportação ao confirmar a presença 
na primeira edição da SAGALEXPO. "Estamos muito
entusiasmados com a feira. É uma novidade para nós
expositores e também para quem vem do estrangeiro. 
Há a grande expectativa para que tudo corra pelo
melhor", sublinhou António Borges, diretor geral da
empresa, que se dedica à produção de produtos pré-
cozinhados ultracongelados. "Vamos aproveitar 
a SAGALEXPO para lançar os produtos para ir ao forno. 
É uma opção mais saudável, que também vai ao encontro
daquilo que o consumidor pretende". 
A empresa oriunda de Chaves pretende reforçar a
presença no mercado externo. "Gostávamos de apostar
mais em África e na América, nomeadamente nos Estados
Unidos da América. É o nosso foco em 2022, conseguir
atingir esses mercados", completou.

A Lacto Serra produz queijo de qualidade
Regional e é altamente prestigiada no mercado
nacional e pretende agora embarcar em novos
voos. A aposta no presente é a exportação dos
produtos para o mercado externo. "Tentámos
um lançamento internacional em 2019, mas 
a pandemia travou o processo. Estamos 
na SAGALEXPO para fazer esse relançamento.
Queremos conquistar diversos países da Europa 
e também África. Também estamos licenciados
para o Brasil e China e são mercados que 
nos são apetecíveis", realçou Miguel Espírito
Santo, Gestor na Lacto Serra. 
As expectativas da empresa para a feira estão
altas. "Temos a esperança que a SAGALEXPO
sejam uma referência na indústria 
agro-alimentar", completou.

LACTO SERRA

CARINA - PRODUTOS ALIMENTARES
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"Esperamos que a SAGAL
seja uma oportunidade
para conhecermos outras
marcas portuguesas"
Especializada na venda de conservas de peixe 
e marisco premium na Alemanha e em vários
países da Europa, a Premium ProDe inscreveu-se
na SAGALEXPO com a esperança de aumentar a
sua oferta. "Podemos observar um interesse
crescente por parte dos nossos consumidores por
conservas portuguesas. Ainda assim, esperamos 
que a SAGALEXPO seja uma oportunidade para
conhecermos outras marcas portuguesas. Não
queremos apenas o segmento de produtos do mar,
mas também outros ramos da indústria alimentar",
salientou a responsável da empresa Nataliya
Bobrovska, que elogiou também a qualidade dos
produtos portugueses. "Estamos a apostar
exatamente nas marcas portuguesas porque existe
uma excelente relação qualidade-preço destes
produtos". O design e respetiva embalagem
também é um dos pontos chave muito apreciados
pela Premium ProDe, que elege sempre os
melhores produtos nacionais para exportar.
"Concentra a atenção dos clientes no produto",
destacou.

PREMIUM PRODE GMBH

"Continua a ser uma
mais-valia apostar 
na marca Portugal"
A Somexport é uma empresa francesa dedicada 
à importação e exportação especializada em
produtos agroalimentares. A participação na
SAGALEXPO é para a empresa uma oportunidade
de aumentar o seu catálogo de produtos. "Tenho
interesse por alguns produtos, como o azeite, os
queijos, o peixe, a charcutaria e enchidos, e os
vinhos", enalteceu o empresário Robert Petitjean,
que aprecia "a competitividade e qualidade" dos
produtos portugueses. O responsável pela
Somexport não tem dúvidas de que as marcas
portuguesas são diferenciadoras e acumulam o
prestígio reconhecido em todo o Mundo. "Ainda
continua a ser uma mais-valia apostar na marca
Portugal", reconheceu elogiando a premissa da
SAGALEXPO, que se realiza entre 7 e 9 de março,
na FIL, em Lisboa.
A Someexport é responsável pela distribuição de
vários produtos portugueses em França e visita
Portugal em março para 
conhecer novos sabores
nacionais.

SOMEXPORT
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"Participo na SAGAL para
conhecer novos exportadores
com produtos inovadores "

"A importação de produtos
portugueses para a Rússia
está a crescer ativamente"

Diretamente dos Estados Unidos, nomeadamente
Newark, para a SAGALEXPO, a Rego Fine Wine
Imports procura levar para o país de origem uma
vasta gama de produtos nacionais. O interesse
primordial são "produtos que possam interessar à
comunidade americana como vinhos, azeite, vegetais
congelados, azeitonas ou bacalhau", ressaltou o
empresário José Rego, que se revelou muito
entusiasmado com o aproximar da data do evento.
"Participo na SAGALEXPO para poder conhecer novos
exportadores com produtos inovadores de interesse e
poder manter contactos com os fornecedores atuais".
O empresário elogia ainda os produtos de "muito
boa qualidade", mas deixa uma sugestão para que
as marcas nacionais inovem na apresentação das
suas ofertas e torná-las mais apelativas para atrair
mais atenções de potenciais compradores.

A National Union Of Food Exporters é uma
associação da Rússia, que tem como objetivo
representar os importadores do país. Participa
na SAGALEXPO com o intuito de importar mais
sabores nacionais, que têm tido muito procura
local. "A importação de produtos portugueses
para a Rússia está a crescer ativamente", frisou 
o responsável pela organização Dmitry Bulatov.
Além do vinho, também "o azeite, ketchups e
produtos biológicos" estão entre os interesses
principais dos empresários russos, mas não só.
"
Só nos últimos dois anos, a venda de produtos
portugueses na Rússia geraram uma receita
superior a 80 milhões de euros. 

THE NATIONAL UNION OF FOOD EXPORTERS

REGO FINE WINE IMPORTS
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ALÍPIO PEREIRA ANA LOURENÇO

 
ana.lourenco@exposalao.pt

 +351 912 475 468
 

 
alipio.pereira@exposalao.pt

 +351 912 474 980
 

A SAGALEXPO apresenta-se como 
um dos primeiros grandes eventos do ano. 

 
A menos de um mês do arranque, o entusiasmo 

cresce entre expositores e compradores internacionais, 
que estão ávidos de retomar o contacto presencial 

e vender os seus produtos.
 

Trabalhamos intensamente para que durante 
7, 8 e 9 de março todos possam conhecer aquilo 

que de melhor se produz no nosso País.
 

Centenas de produtores nacionais ultimam 
os pormenores da sua participação na feira 
e preparam-se para apresentarem as suas 

novidades para cada uma das épocas festivas.
 

Aguardamos ansiosamente a sua participação 
na SAGALEXPO. 

 
Será recebido com muito agrado!



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/tecnipao

