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“A SAGALEXPO parece-nos
uma excelente oportunidade
para trabalharmos a nossa
internacionalização"
O Mel Santa Maria vai estar presente na
SAGALEXPO – Sabores de Portugal. A empresa
que produz os produtos de mel originários de
Trás-os-Montes tem procurado responder
positivamente aos novos desafios no mercado,
sem descorar a sua essência. “Ao longo dos anos, o
Mel Santa Maria, tem vindo a destacar se no
mercado nacional de Mel Biológico. Aliando à
produção e comercialização de um produto de
excelência valores de honestidade e transparência
nas transações comerciais tem fidelizado os seus
clientes”, referiu Rui Baptista, gestor financeiro na
MSM APICULTURA - Mel Santa Maria. 
A empresa reconhece que a SAGALEXPO responde
aos objetivos que traçaram para reforçar a sua
notoriedade junto do mercado externo.
“Atualmente, procuramos aumentar a
internacionalização dos nossos produtos e alcançar
novos mercados. Para cumprir este objetivo a
SAGALEXPO parece-nos uma excelente oportunidade”,
completou o responsável.

MEL SANTA MARIA

"A SAGALEXPO é uma
oportunidade para estarmos
mais próximos dos clientes"
Há quase três décadas no mercado, a Esbal
continua a manter o prestígio em Portugal e no
Mundo. "As exportações foram muito importantes
para o nosso negócio quando iniciamos a nossa
internacionalização há 10/15 anos. Hoje, tem um
peso de 25 por cento de negócio", explicou o
administrador Agostinho Cunha, que se revela
expectante com o regresso aos eventos de cariz
internacional. "Já estamos há muitos anos neste
género de eventos. A nossa expectativa é que
tínhamos a visita dos nossos clientes já habituais. É
um ponto de encontro. Aproveitamos para
apresentar alguns produtos novos."
Produtora de bacalhau, a Esbal tem procurado
responder às necessidades dos clientes, através
de novas propostas. "Só produzimos bacalhau. A
inovação passa sobretudo pelos cortes. Temos
bacalhau seco inteiro, temos os subprodutos, os
desfiados e cortes, e os demolhados, a gama toda
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dos lombos". A empresa
integra assim o leque de
participantes da
SAGALEXPO.



"Pretendemos dar soluções 
de transporte aos negócios
realizados nesta feira"

"A expansão a novos
mercados é um dos 
nossos objetivos"

Há várias décadas no ar, a TAP Air Portugal tem sido
um importante veículo para levar o País aos quatro
cantos do Mundo. Confiante na sua estratégia, a
empresa confirma a participação na SAGALEXPO com
o intuito de ser um motor importante para
internacionalização dos negócios portugueses. "Num
evento tão importante para os exportadores Portugueses
faz todo o sentido a maior Exportadora Nacional estar
presente. Pretendemos dar soluções de transporte aos
negócios realizados nesta feira. A nossa experiência e
Know how serão determinantes para dar suporte logístico
aos pedidos de apoio que surjam durante o evento",
sublinhou Bruno Aires, Global Cargo Senior Diretor da
TAP Air Portugal, graças à sua "network e parcerias
estratégicas por todo o Globo, a TAP é a solução mais
rápida e eficiente para fazer chegar ao destino final, nas
melhores condições, os nossos produtos portugueses."

A Friopastel é uma empresa familiar, existente
no mercado há 22 anos. Dedica-se à produção
de salgadinhos e pré-cozinhados em ambiente
industrial, com as características de um produto
caseiro tipicamente português. A participação
na SAGALEXPO - Sabores de Portugal reflete o
desejo da empresa ganhar prestígio no
mercado externo e potenciar as exportações
dos seus produtos. "Confirmamos a nossa
presença na SAGALEXPO! Ansiamos voltar a estar
presencialmente com os nossos clientes!
A expansão a novos mercados é um dos nossos
objetivos", referiu João Gonçalves sócio-gerente
da Friopastel. Quanto às novidades, como não
poderia deixar de ser, vão ser apresentados
novos produtos e soluções para o mercado da
Saudade. 

FRIOPASTEL

TAP AIR PORTUGAL
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De que forma o novobanco está a trabalhar a
presença na SAGALEXPO?
O novobanco tem uma tradição de proximidade com 
as empresas. Sabemos que o acompanhamento
permanente e o aconselhamento financeiro, por parte
dos nossos Gestores Comerciais, constituem uma 
mais-valia para as empresas, mais ainda num setor com
um cariz exportador como é o da agro-indústria. 
Assim, vamos estar presentes na SAGALEXPO com 
as nossas equipas de Gerentes Comerciais, de Empresas 
e de Negócios, e com os nossos especialistas de Negócio
Internacional, para dar todo o suporte necessário às
empresas presentes na feira e para a melhor
concretização dos seus negócios.

Em que medida é que a presença do novobanco pode
tornar-se uma mais-valia para as empresas
presentes na SAGALEXPO?
A SAGALEXPO constitui, pela sua natureza, uma grande
montra da exportação para as empresas do agro-
alimentar. Ora, o novobanco foi recentemente
distinguido, pelo quarto ano consecutivo, como o melhor
banco de Trade Finance, em Portugal, pela revista
internacional “Global Finance”. Isto coloca-nos como o
banco que melhor está posicionado para apoio às
exportações das empresas portuguesas e, neste caso
concreto, do setor agro-alimentar. A nossa quota de 21%
no Trade Finance é, também ela, uma prova disso. Estas
são, a par de outras, algumas das mais-valias que as
empresas podem encontrar no novobanco.

Quais são as soluções que o novobanco vai levar à
SAGALEXPO?
A nossa oferta para as empresas do setor é bastante
abrangente. Tendo em conta o âmbito da SAGALEXPO, 
e na sequência da minha resposta anterior, saliento o
enfoque nas nossas soluções de apoio ao comércio
internacional, nomeadamente de trade finance, que,
incrementam a segurança do processo de exportação. 
Mas a nossa oferta para as empresas abarca igualmente

um conjunto de outras soluções que procuramos que
sejam flexíveis e ajustáveis à realidade de cada negócio 
e de cada empresa, para apoio ao investimento e à
inovação, e à gestão da tesouraria e dos recursos
humanos das empresas.

De que forma é que o novobanco pretende apoiar 
as empresas nacionais na sua internacionalização?
A aposta das nossas empresas nos mercados
internacionais continua a ser o grande desígnio nacional,
desígnio esse que se concretiza, não apenas nas
exportações, mas também na internacionalização. Muitas
das empresas portuguesas, que já abraçaram esse
desafio, contaram com as nossas soluções e com a
expertise dos nossos especialistas de Negócio
Internacional para os apoiar. Continuamos de portas
abertas a todas as empresas que entendam ser esse o
seu caminho, procurando sempre, em cada caso, a
solução que mais se ajuste.
O apoio do novobanco à internacionalização e às
exportações das nossas empresas estende-se também 
à sua promoção, com a realização anual, seja dos
Prémios Exportação e Internacionalização, distinguindo
os casos de sucesso das empresas nacionais, neste
âmbito, seja do Portugal Exportador, feito em conjunto
com a Fundação AIP e o AICEP Portugal Global e que é
considerado o maior evento português de promoção 
das exportações e da internacionalização das empresas
portuguesas. 

Quais os objetivos do novobanco para a SAGALEXPO? 
Os nossos objetivos para a SAGALEXPO consistem em
reforçar a nossa proximidade ao setor. Não podemos
perder esta oportunidade de estar lado a lado com mais
de 200 empresas que vão estar presentes: somos e
queremos continuar a ser o banco e parceiro certos das
empresas do setor da agro-indústria. Queremos que
continuem a contar connosco para o sucesso das suas
operações de comércio internacional.

“Os nossos objetivos para 
a SAGALEXPO consistem 

em reforçar a nossa
proximidade ao setor”

O Chief Commercial Officer do novobanco, o Dr. Andrés Baltar, 
dá uma palavra de incentivo aos empresários nacionais, que querem

apostar na internacionalização dos seus negócios, afirmando que 
a instituição tem diversas soluções ao dispor dos produtores

TEXTO ANDRÉ FILIPE OLIVEIRA // IMAGENS DIREITOS RESERVADOS

Dr. Andrés Baltar 
Chief Commercial Officer 

(Rede de Empresas 
do novobanco)

 



"Queremos oferecer aos
nossos clientes na Alemanha
produtos de alta qualidade"
Situada na Alemanha, a Portugal Products Behn
tem apostado desde o seu inicio em produtos de
origem portuguesa. De forma, a manter esta
premissa, a empresa decidiu inscrever-se na
SAGALEXPO - Sabores de Portugal para
descobrir novos sabores nacionais. "Estamos
interessados em produtos que não podem ser
fabricados na Alemanha. Estes incluem frutos secos,
produtos da costa Atlântica como sal marinho e
também carne e produtos com maior durabilidade",
detalhou o responsável Wilhelm Behn, que se
mostra muito entusiasmado com a participação
no evento. "Podemos conhecer muitos produtores e
produtos num espaço de tempo muito curto. Depois
podemos visitá-los em Portugal. Isto permite-nos
alargar a nossa gama e torná-la ainda mais
atrativa".
Antes de importar um produto, a empresa faz
rigorosos procedimentos para satisfazer o cliente.
"Avaliamos primeiro a qualidade de os produtos que
compramos pessoalmente e depois verificamo-los
juntamente com os nossos clientes", completou o
jovem empresário. 

PORTUGAL PRODUCTS BEHN

"Esperamos encontrar
novos produtos que possam
trazer mais valias para
nossa empresa"
Sediada no Sul da Flórida, nos EUA, a Wineco
Corp é uma conhecida distribuidora de vinhos de
vários países, onde se inclui Portugal. A empresa
decidiu apostar na SAGALEXPO - Sabores de
Portugal para potenciar o seu negócio. "A mais-
valia da nossa participação é poder rever alguns
fabricantes no mesmo lugar, sem ter de percorrer
centenas de quilómetros e demorar vários dias para
obter os mesmos ou menos resultados daqueles que
se podem conseguir na SAGALEXPO, assim como
poder encontrar novos produtos que possam trazer
mais valias para nossa empresa", sublinhou o
responsável Avelino dos Santos. Um dos
objetivos do empresário é implementar a cultura
da marca Portugal no outro lado do Atlântico,
pois acredita na "qualidade dos produtos"
nacionais, que ainda não têm muito expressão na
comunidade da Flórida. "Os nossos principais
clientes valoram muito a qualidade 
dos produtos".

WINECO CORP
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"A SAGAL vai trazer todos 
os produtores ao mesmo sítio
e esse é o nosso interesse"

"A SAGALEXPO dar-nos-á
acesso para explorar uma
grande variedade de produtos
portugueses de qualidade"

Um forte conhecedor do mercado português,
Vincent Allain, presidente da SAS Azulejos (França),
revela-se entusiasmado com a participação na
SAGALEXPO. "Temos muitos interesses por produtos
portugueses, por isso dispensamos muito tempo a
viajar por todo o país para encontrar produtores. A
SAGAL vai trazer todos ao mesmo sítio e esse é o nosso
principal interesse". Durante a passagem pela feira, o
empresário vai dedicar particular atenção ao "vinho,
azeite, produtos do mar, carne, frutas e também
solução de transporte." O presidente da SAS Azulejos
deixa ainda um rasgado elogio à produção nacional.
"Portugal tem uma posição mais 'clara' sobre os
químicos que são utilizados nas frutas e legumes, por
exemplo". Vincent Allain espera assim encontrar
novos sabores portugueses para aumentar o seu
catálogo. 

Vinda do outro lado do Atlântico, a World
Wines at Home tem marcado a sua estratégia
pela procura dos vinhos mais distintivos.
Portugal é agora um mercado de interesse para
a empresa americana, que participa na
SAGALEXPO - Sabores de Portugal. "A feira vai
dar-nos acesso para explorar uma grande
variedade de produtos portugueses de qualidade,
reunir com os produtores e fazer comparações
exaustivas, tudo isto num período de tempo
comprimido. Será uma grande oportunidade para
expandir drasticamente a nossa carteira
portuguesa num curto espaço de tempo",
destacou o responsável Brian Shafar, que tem
um forte apreço pelos sabores nacionais. "Os
produtos portugueses têm uma relação
preço/qualidade excecional".

WORLD WINES AT HOME

SAS AZULEJOS
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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  
e  C o o r d e n a ç ã o  d e  e v e n t o s

ALÍPIO PEREIRA ANA LOURENÇO

 
ana.lourenco@exposalao.pt

 +351 912 475 468
 

 
alipio.pereira@exposalao.pt

 +351 912 474 980
 

Agradecemos a todas as empresas nacionais e compradores do mercado
externo que aceitaram partilhar o seu testemunho sobre a participação na

primeira edição da SAGALEXPO - Sabores de Portugal.
 

Estamos na última semana que antecede o arranque do evento e as
expectativas são as melhoras. Num curto espaço de tempo, reunimos os

produtores de maior prestígio e que tanto contribuem para a valorização da
marca Portugal através da sua oferta tão distintiva.

 
Agora é o momento de recebermos os compradores internacionais, que
também estão ávidos de testemunhar as inovações apresentadas pelos

produtores portugueses.
 

Durante os dias 7, 8 e 9 de março vai decorrer um dos grandes eventos do
ano, que se assume também como uma alavanca para as exportações

nacionais. Esta é uma oportunidade chave para relançar o Turismo em Lisboa,
com a chegada de mais de 700 importadores ao nosso País.

 
Seja bem-vindo à primeira edição 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

