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COMISSÃO VITIVINÍCOLA 
DA REGIÃO DE LISBOA



“Na região de Lisboa 
é sempre possível

encontrar um perfil de
vinho que o comprador

internacional esteja 
à procura”

O Engenheiro Francisco Toscano Rico,
presidente da CVR Lisboa, revela-se
expectante para a SAGALEXPO, onde

acredita ter oportunidade de conhecer
importadores do Mundo inteiro 
e promover os vinhos da região.

TEXTO ANDRÉ FILIPE OLIVEIRA // IMAGENS DIREITOS RESERVADOS

O que leva a CVR Lisboa a marcar
presença na SAGALEXPO? 
No último ano e meio, os contactos
estiveram muito condicionados. Há 
uma oportunidade de voltar a ter esse
contacto. Quisemos estar na SAGALEXPO
por termos a oportunidade de conhecermos
importadores do mundo inteiro. Quem sabe
se alguns deles ficam com vontade de
conhecer as adegas e ter um contacto direto
com os produtores.

Há algum traço distintivo dos vinhos da
região de Lisboa para os demais? 
Esta região começa em Lisboa e estende-se
até Pombal. São cerca 150 quilómetros na
vertical, mas em largura não ultrapassa os
40 quilómetros. Estamos falar de uma
região com uma forte influência do Oceano
Atlântico e isso marca o perfil dos vinhos. Há
aqui condições de excelência e diversidade
muito grandes. É sempre possível encontrar
um perfil de vinho que o comprador
internacional esteja à procura.

Quais são os desafios e objetivos a curto
prazo? 
Acho que já é tempo de afirmar Lisboa em
Portugal e na própria região. Estamos a
apostar muito no Enoturismo, que ajuda a
projetar a região.

SOBRE A CVR LISBOA

A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa 
(CRV Lisboa) tem como competência garantir 
o controlo e certificação dos vinhos oriundos
desta zona territorial e trabalhar
empenhadamente na promoção dos produtos
no mercado interno e mercado externo.



“A SAGALEXPO representa 
o retorno às feiras presenciais
e acreditamos que 
os importadores vão aderir”
A Fritoforno está no mercado desde o final dos
anos 80 e apresenta-se com duas marcas
Fritoforno e Pratoforno, que produzem Salgados,
Refeições Prontas, Acompanhamentos, Sopas e
Pastel de Nata. Reconhecida pela sua qualidade e
prestígio, a empresa orgulha-se dos seus pilares
de qualidade, diferenciação e rentabilidade.
Confiantes no sucesso dos seus produtos, a
Fritoforno prepara para dar a conhecer a sua
gama aos compradores internacionais presentes
na SAGALEXPO. “É o retorno às feiras presenciais e
acreditamos que os importadores vão aderir, dado o
longo período de tempo em que não pudemos
realizar eventos desta natureza”, notou Tânia Pinto,
do Departamento de Exportação, revelando-se
expectante para o sucesso dos negócios
potenciados pelo evento. “Da nossa parte
procuramos reforçar e estreitar relações com os
clientes atuais e também abrir novos mercados nos
quais ainda não estamos presentes. Será sem dúvida
um espaço onde irão estar vários importadores dos
mais diversos mercados”. 

FRITOFORNO

"Esperamos fazer bons
contactos, que nos apoiem
na exportação do negócio"
A PMC Wine & Food nasceu em 2014 com 
o objetivo de relançar Portugal no mundo,
apoiando ao mesmo tempo os pequenos e
médios produtores portugueses no âmbito 
da comercialização e internacionalização 
dos seus negócios. A empresa está confirmada 
na SAGALEXPO e vai presentear os visitantes com
o seu catálogo de vinhos. “Participamos na feira
sempre com o propósito de promover os produtos e
produtores que representamos (vinhos portugueses,
oriundos de Norte a Sul do país)”, sublinhou Filipa
Almeida, da direção de Marketing e Vendas da
empresa. Sobre a SAGALEXPO, a PMC acredita
que este é o evento ideal para abrir as portas dos
produtos nacionais ao mundo. “Esperamos fazer
bons contactos e possíveis negócios com
importadores e distribuidores internacionais, que
nos apoiem no nosso negócio de exportação.                

PMC WINE & FOOD

PÁGINA 04 PRODUTORES NACIONAIS 

Contamos com a
organização para convidar
os agentes que nos
ajudarão na prospeção 
de mercado e a aumentar 
a internacionalização 
do negócio”, completou.



“Contamos com a SAGAL para 
o tão aguardado reencontro com
os nossos parceiros de negócio”

"Este grande evento vai
permitir-nos alcançar 
novos mercados"

A Valedeal Food Group produz todos os tipos de
carne e derivados, atuando tanto no mercado nacional
como internacional. “Fruto da mais recente expansão, a
nossa aposta está na permanente inovação, e na criação
gamas de produtos diversificados e adaptados às
exigências dos diferentes tipos de consumidores”,
destacou o Engenheiro Vasco Florêncio, revelando
aquilo que vão estar em mostra na SAGALEXPO.
“Iremos apresentar novos produtos e embalagens,
mantendo sempre total abertura para responder a
qualquer desafio que nos seja lançado para a criação de
soluções à medida.” O crescimento e consolidação da
área da exportação é um dos principais objetivos da
empresa para 2022. “Contamos com a SAGALEXPO tanto
para o tão aguardado reencontro com os nossos
parceiros de negócio como para nos ajudar a chegar a
novos clientes e mercados”, concluiu.

Com três décadas de história, a Lopes Pereira
& Pereira (LPP) detentora das marcas Lopes
dos Leitões e Tudo Pronto, dedica-se ao
desenvolvimento de produtos alimentares com
elevada qualidade e com a máxima segurança.
Estarmos presentes na SAGALEXPO é a
oportunidade para levar ao mundo o melhor da
gastronomia portuguesa. "Vamos levar a nossa
especialidade - o Leitão assado, mas também com
a nossa gama de refeições prontas e com algumas
surpresas que temos vindo a desenvolver para
diversas marcas as quais acreditamos que vão
deliciar os compradores", apontou Pedro Pereira,
Diretor de Operações da LPP, sublinhando a
importância do certame. "Estamos confiantes
que este grande evento vai permitir-nos alcançar
novos mercados e fechar excelentes negócios".

LOPES PEREIRA & PEREIRA (LPP)

VALEDEAL FOOD GROUP
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"Pretendo oferecer vinhos
portugueses de nível
superior aos consumidores
americanos"
Oriundo de Texas, Estados Unidos da América,
Richard Jaeschke, detentor da plataforma Gran
Tour Wine Portugal, é um prestigiado
importador de vinhos, que pretende levar aquilo
que melhor se produz em Portugal para os seus
clientes no outro lado do Atlântico. "Descobri que
os vinhos portugueses oferecem uma excelente
qualidade a um preço justo. Os vinhos portugueses
estão muito representados de forma insuficiente nos
EUA, devido às castas que são na sua maioria
desconhecidas dos consumidores. Pretendo oferecer
vinhos portugueses de nível superior diretamente
aos consumidores americanos", ressalvou o
empresário, que vai estar presente na primeira
edição da SAGALEXPO, em Lisboa. "Espero que a
feira ofereça uma experiência semelhante aquela
que tive noutros eventos do mesmo segmento no
passado para que eu possa continuar a explorar o
meu gosto pelos vinhos de Portugal". Jaeschke vai
inaugurar em breve uma sala de degustação nos
EUA para oferecer uma experiência
enriquecedora aos potenciais clientes. 

GRAN TOUR WINE PORTUGAL

"Continua a ser uma
mais-valia apostar 
na marca Portugal"
Apreciadora de vinhos com elevada qualidade,
Florence Authier Meuric, uma das responsáveis
pela Shee Wine, de França, participa na
SAGALEXPO como importadora e revela-se muito
expectante com a participação no certame.
"Acredito que vai ser um verdadeiro espectáculo
pela dimensão humana. Ao participar na feira,
tenho mais facilidade em conhecer muitos
produtores e ao mesmo tempo estar à conversa
com eles o tempo que for necessário". O objetivo da
empresária é "descobrir e fazer descobrir novos
produtores de vinho talentosos e ajudar a afastar
aa ideia de que Portugal só sabe fazer vinhos
baratos". 
Florence Meuric reconhece que os produtos
portugueses são "de excelente qualidade" e que
isso é muito atrativo para o seu negócio. 
"O meu principal cliente é muito exigente 
e, como todos os clientes, gosta de ter 
o melhor compromisso 
entre qualidade 
e preço". 

SHEE WINE
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http://grantourwineportugal.com/
http://grantourwineportugal.com/


"Os vinhos portugueses
continuam a ter um lugar
importante no mercado"

"Gostaria de expandir 
o meu conhecimento sobre
os produtos portugueses"

A Tanium Vins et Spiritueux está no mercado há
cerca de sete anos. Apesar de recente, a empresa
rapidamente deixou a sua marca ao apresentar aos
consumidores vinhos, espumantes entre outras
bebidas de todo o mundo. O objetivo é continuar a
primar pela inovação, por isso, o presidente
Sébastien Clermont decidiu inscrever-se na
SAGALEXPO para conhecer novos produtos
nacionais. "Os vinhos portugueses continuam a ter um
lugar muito importante no mercado com um 
 crescimento sempre contínuo. Atualmente, o que
procuramos, como em todo e qualquer outro país
vinícola, é vinho biológico certificado ou vinhos
naturais", ressalvou, sublinhando as elevadas
expectativas para o certame. "A SAGALEXPO vai ligar-
nos ao produtor e dar a oportunidade de nos
encontrarmos com estes e fazer compras."

Há quase duas décadas, Lutz Ulbricht, natural
de Berlim, na Alemanha, decidiu abrir uma loja
online - Weine aus Portugal - para venda de
diversos produtos agro-alimentares. O projeto
revelou-se certeiro e o crescimento ao longo
dos últimos anos tem sido exponencial, em
especial no segmento dos vinhos, que tem cada
vez mais apreciadores. O empresário decidiu
apostar na SAGALEXPO para alagar a sua
oferta. "Com a participação nesta feira gostaria
expandir o meu conhecimento sobre os produtos
portugueses", disse. Importador de produtos
nacionais desde 2005, Ulbricht revela que é o
vinho português o seu principal best seller. "O
interesse pelos produtos portugueses está a
crescer de ano para ano, por isso quero apostar
no conhecimento sobre eles." 

WEINE AUS PORTUGAL

TANIUM VINS & SPIRITUEUX
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G e s t o r  C o m e r c i a l  
e  C o o r d e n a ç ã o  d e  e v e n t o s

G e s t o r a  C o m e r c i a l  
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ALÍPIO PEREIRA ANA LOURENÇO

 
ana.lourenco@exposalao.pt

 +351 912 475 468
 

 
alipio.pereira@exposalao.pt

 +351 912 474 980
 

Perto do grande arranque, a SAGALEXPO ganha cada vez mais 
destaque no  mercado nacional e internacional. 

Neste momento são mais 75 países participantes, onde 
se incluem mais de 700 empresários internacionais.

 
Os produtores nacionais estão, neste momento, 

a trabalhar empenhadamente nos seus catálogos 
e oferta que vai estar em destaque na primeira edição 
do certame. Os importadores mostram-se exigentes 

e determinados em encontrar produtos de elevada qualidade.
 

As inscrições continuam abertas e caso pretenda 
internacionalizar o seu negócio, a SAGALEXPO 

afirma-se neste momento como único evento em Portugal 
capaz de levar a sua oferta além-fronteiras.

 
Arrisque e ajude a alavancar a notoriedade de Portugal no Mundo. 

 
Contamos consigo!



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

