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“A SAGALEXPO vai permitir
dar a conhecer as novidades
que lançamos na área dos
vinhos e destilados”
Nascida em 1981, a Grande Porto iniciou o seu
portefólio de produtos alimentares com artigos de
confeitaria doméstica sob a marca Nutry. Os
vinhos entraram na gama há mais de duas
décadas e conquistaram adeptos por todo o
Mundo. “Porque somos ambiciosos, queremos
sempre mais e melhor", sublinhou o CEO, Nuno
Gonçalves, que encontrou na SAGALEXPO uma
oportunidade para trabalhar continuar a trabalhar
a sua internacionalização. "Pretendemos que este
evento permita consolidar os mercados nos quais já
temos presença e que permita ainda identificar novos
clientes/empresas, potenciando o mercado de
exportação, no qual somos fortes, e que queremos
ver crescer", evidenciou revelando aquilo que
estará em mostra no evento. "A SAGALEXPO vai
ainda permitir dar a conhecer as novidades que
lançamos no final de 2021 na área dos vinhos e
destilados". O Grupo Grande Porto abrange duas
empresas, a Grande Porto na área Alimentar,
Descartáveis e Vinhos e a Bigport com Artigos para
o lar e DPH, Cosméticos e EPIs.

GRANDE PORTO

"A SAGALEXPO é uma
oportunidade para estarmos
mais próximos dos clientes"
Com uma forte aposta nos canais de Distribuição
Alimentar, Cash&Carry e Distribuição
Especializada em áreas como a Agricultura,
Pecuária, Animais de Estimação, Jardim, Casa &
Lar e Bricolage, o Grupo Agris revela-se
entusiasmado com a presença na SAGALEXPO
pelas potencialidades geradas pelo evento. "Nos
últimos dois anos, os negócios foram obrigados a ser
reinventados, abandonando o tradicional contacto
presencial, pensamos que a SAGALEXPO é também
uma oportunidade para voltar a este formato e
estarmos mais próximos dos clientes", expôs o
responsável comercial, Paulo Figueiredo. Para
facilitar o processo de internacionalização, o
Grupo Agris criou recentemente a Agriexport,
tendo como fim apostar na importação dos seus
produtos. "Temos uma equipa qualificada, que
coordena todos os processos inerentes de acordo
com as necessidades de cada mercado."

GRUPO AGRIS
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O Grupo Agris conta com
uma história de mais de
três décadas com
sucesso crescente.



“Teremos a oportunidade de
dialogar com potenciais
compradores internacionais”

"Estamos preparados para
os desafios que a SAGAL
nos irá trazer"

Fundada em 1976, a Extra Transportes é uma
empresa reconhecida pela sua organização, eficiência
e qualidade dos serviços no transporte aéreo e
marítimo. A SAGALEXPO - Sabores de Portugal
servirá de montra para dar a conhecer os seus
serviços. "Teremos a oportunidade de dialogar e trocar
ideias com potenciais compradores internacionais de
produtos portugueses, o que nos permite perceber por
vezes e como exemplo possíveis dificuldades que possam
ter nos seus países ao nível da logística e claro tentar
apresentar soluções que lhes atendam", destacou o
gestor de vendas Bruno Veiga. A Extra Transportes
procura assim continuar o seu objetivo de solidificação
no segmento de logística direcionada para o segmento
de Produtos Alimentares e Bebidas/Food & Beverages.
"Podemos ser uma mais-valia certamente", terminou
com entusiasmo.

A Superfish afirma estar preparada para
qualquer desafio, por isso, decidiu participar na
primeira edição da SAGALEXPO - Sabores de
Portugal para contactar diretamente com
compradores internacionais vindos do mercado
externo. "Estamos preparados para os desafios
que a Sagal nos irá trazer! Este evento permitir-
nos-á o reencontro presencial com os nossos
clientes, e também um aproximar a novos clientes.
Queremos crescer e conquistar novos mercados
quer na Europa, África e Américas", sublinhou o
administrador António Vale. A Superfish tem
contribuído para manter a matriz da cozinha
tradicional, através dos seus produtos. "Há que
preservar o sabor da história, tesouro de
portugueses e ao mesmo tempo ir ao encontro das
expectativas do consumidor dos tempos atuais".

SUPERFISH

EXTRA TRANSPORTES
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"Com a SAGAL esperamos
rever clientes antigos 
e conhecer potenciais
novos clientes "
Presente em mais de 36 países, a Casa Angola
trabalha uma grande gama de produtos de
origem portuguesa das principais marcas
nacionais. A empresa inscreveu-se na
SAGALEXPO com o intuito de “rever clientes
antigos e conhecer potenciais novos clientes que
permitam com trabalho e seriedade, diversificar as
nossas vendas e aproximar novos mercados de
exportação”, apontou o CEO Rui Pedro Moreira.
Graças ao seu extenso portfólio, a casa angola já
conquistou a presença nos cinco continentes, mas
não baixa os braços. “Ainda há muito trabalho a
fazer. Temos mercados estáveis que pretendemos
consolidar, temos mercados em crescimento que
pretendemos continuar a desenvolver e ainda há
muitos mercados novos por trabalhar”.
A Casa Angola tem trabalhado empenhadamente
em reforçar a sua notoriedade pela qualidade e
distinção da sua oferta. "Temos uma equipe de
profissionais motivados e orientados para o cliente,
que nos permite oferecer um serviço de 'single
source' ou 'one-stop-shop'.

CASA ANGOLA

"Temos como principal objetivo
ao participar na SAGAL dar 
a conhecer melhor os nossos
produtos a nível internacional"
Sediada no Mação desde 2012, a Temperos do
Campo trabalha na produção e comercialização
de produtos de charcutaria tradicional. Os
produtos tem um carimbo de qualidade e por
isso o interesse na sua exportação para o
mercado externo tem crescido de forma
continuada. "O nosso produto é artesanal,
utilizamos matérias-primas exclusivamente
nacionais de elevada qualidade e a cura é efetuada
recorrendo aos fumeiros tradicionais de lenha de
azinho", explicou o gestor de exportação Fábio
Raimundo. A participação na SAGALEXPO -
Sabores de Portugal vem reforçar a estratégia
da empresa em alavancar a sua notoriedade
além-fronteiras. "Temos como principal objetivo
dar a conhecer melhor os nossos produtos a nível
internacional. A nossa mais valia é sustentada na
forma como apresentamos e comercializamos os
nossos produtos, com a exposição de um móvel 
próprio para a sua 
venda."

TEMPEROS DO CAMPO
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“Vamos retomar a nossa
participação em eventos
internacionais”

"A participação na SAGALEXPO 
é parte integrante na nossa
estratégia de internacionalização"

Participante habitual em eventos de referência do
setor, a AM - Portugal participa na SAGALEXPO,
iniciativa que pretende ajudar os participantes a
internacionalizarem os seus negócios e a
aumentarem as suas quotas de transações no
mercado externo. "A AM – Portugal é uma empresa
com experiência comprovada na área da exportação,
através de cargas mistas ou completas, de produtos
multimarca, assim como das marcas que representa
UNICA, Alteza, Faneca, Fanequinha e Fanecão, das
tipologias alimentar, higiene e limpeza, perfumaria e
bebidas", explicou o responsável Arsénio Miranda.
Atualmente, a empresa está presente em vários
continentes. "A relação próxima com os diferentes
parceiros de negócio permitem-nos satisfazer as
necessidades de cada cliente, através de uma
prestação de serviços personalizada e de qualidade".

A Viveiros Monterosa trabalha há 50 anos na
produção de azeite de alta qualidade. Os
mercados internacionais foram desde sempre
uma base fundamental para o crescimento da
empresa.  “A nossa participação na SAGALEXPO é
parte integrante na nossa estratégia de
internacionalização e será com certeza uma
excelente oportunidade para reunir com alguns
clientes já fidelizados e vários outros potenciais
clientes internacionais que procuram um azeite
virgem extra de excelência produzido em
Portugal”, especificou o diretor/sócio José
Dâmaso. O Azeite Monterosa Premium,
distinguido nos mais prestigiados concursos
além-fronteiras, continua a sua aposta na
diversificação dos mercados internacionais e
solidificação das relações comerciais já
existentes nos vários continentes.

VIVEIROS MONTEROSA

AM - PORTUGAL
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O forte interesse dos produtores nacionais pela SAGALEXPO - Sabores de
Portugal está a elevar a notoriedade do evento, que tem como objetivo ser
uma alavanca para as exportações de sabores portugueses para os quatro

cantos do Mundo. Sabor, tradição, qualidade e inovação são diretrizes
seguidas pelas empresas já confirmadas no certame, que potenciam ainda

mais o prestígio e distinção da marca Portugal no mercado externo.
 

Se está a ponderar a aposta na internacionalização do seu negócio, 
a SAGALEXPO - Sabores de Portugal afirma-se como o evento-chave para
qualquer organização que tenha como estratégia chegar ao mercado de

outros países.
 

A SAGALEXPO tem confirmada a participação de mais de 700 compradores
internacionais com intereses variados. A qualidade e inovação são requisitos

obrigatórios para todos, que pretendem encontrar novos produtos
portugueses que conquistem os seus clientes nos respetivos países de

origem.
 

Eleve o seu negócio para um novo patamar através da SAGALEXPO. 
 

Estamos à sua espera!



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

