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I) ENQUADRAMENTO 

A importância da Internacionalização das organizações no mundo atual dos negócios é inegável. Como 

consequência desse facto, é imprescindível que as entidades possuam uma visão alargada e internacional 

dos seus produtos e da própria organização, tornando crucial o desenvolvimento de estratégias inseridas 

num modelo de economia aberta. 

O investimento na Consultoria para a Internacionalização aparece como um serviço a jusante do Plano de 

Marketing Internacional, uma vez que ajuda a planear de uma forma mais eficaz a comunicação com os 

mercados internacionais, respeitando a sua cultura, valores, linguagem e demais características inerentes. 

 O presente documento, para além de elencar todas as ações internacionais a operacionalizar nos 

mercados-alvo, apresenta de igual modo, de acordo com os objetivos da entidade, outras informações 

relevantes para o apoio na definição da melhor estratégia de internacionalização a adotar. 
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II) ANÁLISE DA ENTIDADE 

Fundada em agosto do ano 2000 com a sua sede em São Torcato – Guimarães, a FERA tem com Missão 

primordial a Proteção e a Conservação e Melhoria das Condições atuais das Raças Autóctones, sendo a 

mesma constituída por dezassete Associações de Criadores de Raças Autóctones Portuguesas, a saber: 

ASSOCIAÇÃO RAÇA 

Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Barrosã 

Raça Barrosã; Raça Amarela; Raça Pedrês Portuguesa; 

Raça Preta Lusitana; Raça Churra do Minho; Raça 

Bordaleira de Entre Douro e Minho 

Associação de Criadores da Raça Cachena  Raça Cachena 

Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Marinhoa Raça Marinhoa 

Associação dos Criadores do Maronês Raça Maronesa 

Associação Portuguesa de Criadores dos Bovinos da Raça 

Minhota  
Raça Minhota 

Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Mirandesa Raça Mirandesa 

Associação Nacional de Criadores da Cabra Bravia Raça Bravia 

Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana Raça Serrana 

Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana Raça Garrana 

Associação Nacional dos Criadores de Ovinos da Raça 

Churra Galega Bragançana 
Raça Galega Bragançana 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça 

Churra Galega Mirandesa 
Raça Churra Galega Mirandesa 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça 

Churra Badana 

Raça Churra Badana 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça 

Churra da Terra Quente 
Raça Churra da Terra Quente 

Associação de Criadores e Reprodutores de Gado do 

Oeste 

Raça Saloia 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da 

Estrela 

Raça Serra da Estrela 

Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça 

Bisara 

Raça Bísara 
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Complementarmente, é responsável pela coordenação e gestão do único centro de colheita de sémen 

licenciado em Portugal, tendo realizado nos últimos anos, a colheita de sémen a reprodutores das raças 

bovinas Arouquesa, Barrosã, Cachena, Maronesa, Minhota e Mirandesa. 

III) PORTUGUESE BEEF 

Apesar de vivermos num país de reduzida dimensão física, este possui uma enorme variedade de habitats, 

com inúmeras tradições sociais e culturais, criando múltiplos nichos que conduziram ao aparecimento de 

um elevado número de raças distintas, mais concretamente, quarenta e sete Raças Autóctones, das quais, 

quinze são bovinas. 

Estas raças, para além de proporcionarem produtos ímpares, seguros e de alto valor económico, 

preservam o ambiente e a paisagem, uma vez que estão assentes em sistemas de produção extensivos 

que aproveitam os recursos forrageiros de zonas desfavorecidas que de outra forma não seriam 

aproveitados. 

Nesta continuidade, o projeto “Portuguese Beef” pretende apoiar os associados da FERA, na aquisição de 

base sólidas para a internacionalização da carne bovina das Raças Autóctones. 

Todas as carnes destas raças têm em comum o facto de serem de raças tradicionais Portuguesas, 

provenientes do Norte e Centro de Portugal, alimentadas em pastagens naturais, sem stress produtivo e 

sem recurso a aditivos nutricionais que potenciam o ganho de peso dos bovinos. Este facto permite a 

obtenção de uma carne muita tenra, com um sabor intenso e fresco, em função do seu património 

genético que promove e favorece a infiltração muito precoce e abundante de gordura no interior das 

fibras musculares, sendo este facto responsável pelo seu delicado e requintado paladar, extremamente 

apreciado e procurado. 

Este é um aspeto extremamente importante num mercado global, ávido por produtos diferenciados e 

inovadores que possam traduzir características específicas e próprias, de forma a conquistar novas 

preferências. 
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IV) MERCADOS-ALVO 

Portugal é desde o século XV um país de emigrantes. Se tivermos em conta todos os emigrantes e seus 

descendentes, significa que estamos a falar de um mercado internacional estimado em cerca de cinco 

milhões de consumidores de produtos que remetem às regiões de origem e às suas tradições. 

Cinco milhões de emigrantes e seus descendentes representam cerca de 50 por cento do mercado 

nacional. Portanto, este é um trunfo que as empresas portuguesas devem jogar quando cruzam fronteiras. 

Adicionalmente, importa referir que estamos perante uma produção biológica em regime extensivo, com 

uma alimentação baseada em pastagens naturais e culturas forrageiras. 

Portugal, devido às suas características climáticas e fundamentalmente edáficas, caracteriza-se por 

apresentar várias áreas desfavorecidas, tendo utilizado ao longo dos séculos estas características, 

desfavoráveis em termos agrícolas para a produção de carne. 

Os sistemas de produção de carne em regime extensivo encontram-se maioritariamente vinculados, à 

capacidade de produção de alimento para os animais, capacidade esta que é, sobretudo, influenciada 

pelo clima e pelo próprio ecossistema. Tal, ocasiona uma produção limitada no respeitante a estes 

alimentos, ou seja, não existe uma produção em massa, mas sim, uma produção ritmada de bens com 

características próprias que dão garantias de segurança e qualidade ao consumidor final. 

Adicionalmente, num contexto de internacionalização que tem como âmbito a diferenciação do produto 

através da qualidade, refere-se a importância da seleção de mercados com elevado poder de compra e 

grande apetência por produtos de valor acrescentado, ou seja, nichos de mercado, em que os 

consumidores procuram produtos diferenciadores e com certificações de origem específicas, 

características únicas e produzidos em pequenas quantidades e localmente. 

Outros fatores como contextos políticos estáveis, relações comerciais históricas com o nosso país, 

dependência externa de bens alimentares e localizações estratégicas no globo que podem originar uma 

fácil conquista de outros mercados, devem igualmente ser considerados. 

Nesta continuidade, foram identificados os seguintes mercados-alvo: Alemanha, Canadá, França, 

Luxemburgo e Reino Unido.  

Após a seleção dos mercados-alvo outros elementos importantes a ter em conta no processo de 

internacionalização são a seleção dos potenciais clientes e os possíveis canais de venda/distribuição dos 

produtos. A escolha eficiente destes elementos, poderá influenciar diretamente o sucesso da marca e 

consequentemente das vendas dos produtos nos mercados internacionais. Neste âmbito, segue-se a 

informação: 
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POTENCIAIS CLIENTES: 

• Com interesse em produtos diferenciadores/gourmet; 

• Mercado da Saudade. 

POSSÍVEIS CANAIS DE VENDA E COMERCIALIZAÇÃO: 

• Importadores e Distribuidores: Especializados em produtos específicos ou em grupos de 

produtos, podendo, normalmente, distribuir o produto por todo o país.  

• Grossistas e Retalhistas: Os hipermercados, supermercados e pequeno comércio, geralmente 

adquirem produtos através de grossistas. Ainda no que concerne aos Grossistas, é importante 

mencionar que grande parte possuem os seus próprios centros de compras. 

• Comercio eletrónico: 

o B2B – Business to Business. 

No respeitante às ações internacionais a realizar, a FERA irá marcar presença em cinco feiras 

internacionais nos mercados-alvo selecionados.  

Adicionalmente irá realizar quatro Private Professional Exhibitions (Alemanha, França, Luxemburgo e 

Reino Unido) aquando da presença nas feiras internacionais dos mercados mencionados. Estas ações 

constituirão uma oportunidade para a consolidação e realização de follow-up das relações previamente 

estabelecidas no contexto das feiras internacionais. Importa ainda mencionar que estas ações terão como 

local de realização, a sala de um hotel/restaurante, ou local equiparado e consistirão em provas de 

degustação preparadas por Chefs devidamente qualificados pela preparação e confeção dos produtos 

Portuguese Beef. 

Irá realizar, de igual modo, duas Missões de Importadores, que consistirão na visita a Portugal de 

importadores, distribuidores, imprensa e opinion-makers de vários mercados externos (pretende-se de 

igual modo, captar os contactos estabelecidos no âmbito das atividades internacionais 

supramencionadas). Será uma oportunidade para, num único local, desenvolver várias atividades que 

permitam o conhecimento e a degustação dos produtos Portuguese Beef e criar sinergias entre os 

convidados, a FERA e os seus Associados. 
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ALEMANHA 
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RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO 

A Alemanha é, para muitas áreas de negócio, um mercado saturado com uma concorrência muito forte 

por parte das empresas locais e estrangeiras. O custo de acesso é elevado sendo este um problema 

comum a todos os recém-chegados ao mercado. Por outro lado, oferece uma situação relativamente 

confortável para todos os que conseguem ultrapassar os problemas iniciais, permitindo o seu sucesso.  

Um negócio de sucesso na Alemanha necessita de uma estratégia a médio/longo-prazo, um planeamento 

mínimo de 2 anos, inputs financeiros razoáveis e uma gestão disposta a assumir um papel ativo no 

desenvolvimento do negócio. Considerando estes fatores, a Alemanha ainda é um bom mercado, que 

oferece boas oportunidades e clientes com elevada probabilidade de fidelização. 

CONTACTOS ÚTEIS 

 

FEIRAS E EVENTOS RELEVANTES 

EVENTO / FEIRA LOCAL 

HOGA - Trade Fair Hotel, Gastronomy & Catering Nuremberga 

ANUGA  Colónia 

BioFach BioNord Hannover 

Internorga  Hamburgo 

Hi&Ni Europe International Green Week Berlim 

Eat-and-Style HiEurope & Ni Frankfurt 

 
PRINCIPAL AÇÃO A DESENVOLVER 

 HOGA - Trade Fair Hotel, Gastronomy & Catering (13 a 15 de Janeiro de 2019) 

Com origem em 1950, tem duração bienal e é a principal feira do sul da Baviera que durante três dias 

reúne as novas tendências, ideias e inovações, dedicadas à indústria de alimentos, bebidas, restauração 

AICEP BERLIM CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-ALEMÃ 

Email: aicep.berlin@portugalglobal.pt 
Telefone: +49 30 254 10 60 

 

Email: infolisboa@ccila-portugal.com 

Telefone: 213 211 200 

 

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM BERLIM CONFEDERAÇÃO ALEMÃ DAS CÂMARAS DE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 
Email: berlim@mne.pt 

Telefone: +49 30 59 00 63 500 
 

 
Email: info@dihk.de 

Telefone: +49 30 203 08 0 
 

mailto:berlim@mne.pt
mailto:info@dihk.de
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e hotelaria. A edição de 2017 contou com 680 expositores, 28.600 visitantes, dos quais 27.000 eram 

profissionais. 

AÇÃO COMPLEMENTAR À PARTICIPAÇÃO NA FEIRA 

 Private Professional Exhibition – Alemanha 

De forma complementar à participação na feira HOGA, deverá ser realizada em Nuremberga uma Private 

Professional Exhibition, tendo como convidados-alvo importadores, distribuidores, opinion-makers e 

imprensa do setor. Este evento constituirá uma oportunidade para a consolidação e a realização de 

follow-up das relações previamente estabelecidas. Uma vez que se visa promover os produtos cárneos, 

deverá ser efetuada uma prova de degustação com a confeção de receitas que demonstrem a inigualável 

qualidade dos produtos Portuguese Beef. Para isso, este evento deverá decorrer numa sala de um 

hotel/restaurante, com a devida publicitação e divulgação prévia para os contactos apontados como 

importantes, bem como os contactos estabelecidos na feira.  

CONTACTOS RELEVANTES PARA A COMERCIALIZAÇÃO 

1. FRISCHEPARADIES GMBH & CO. KG 

Cadeia de lojas especializadas em fornecer alimentos gourmet/premium para o mercado alemão. Possui 

neste momento, mais de 12.000 iguarias de todo o mundo, sendo que, no respeitante à carne, já 

comercializam carne bovina da Argentina, Brasil, Estados Unidos e da Irlanda. 

 Telefone: +49 69 351026-0  

 Morada: Lärchenstraße 80, 65933 Frankfurt a. M. 

 E-mail: info@frischeparadies.de 

 

2. OMEGA SORG GMBH 

Grossista Alemão que dispõe de uma sofisticada gama de produtos alimentares e não alimentares (cerca 

de 48.000). Fornece restaurantes, hotéis e talhos em toda a Alemanha. 

 Telefone: +49 73 61/94 70-0  
 Morada: Margarete-Steiff-Straße 2, 73457 Essingen 

 E-mail: info.essingen@omega-sorg.de 

 

3. MARTINS BERLIN GMBH 

Importador de produtos gourmet portugueses na Alemanha, em constante procura de novos produtos de 

alta qualidade.  

 Telefone: +49 6251 - 852 9875 

 Morada: MartinsBerlin GmbH, Kranichsteiner Str. 65 

 E-mail: info@martins.berlin  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBhtkuejgrctcfkgu0fg');
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4. FONSECA IMPORT-EXPORT GMBH 

Espaço comercial fundado em 1984, localizado em Hagen. É especializado em alimentos e bebidas 

internacionais, nomeadamente do Brasil, Espanha e Portugal (possui cerca de 5.000 produtos 

portugueses).  

 Telefone: +49 (02331) 4733380 

 Morada: Karlstr. 24.58135 Hagen 

 E-mail: online@fonsecaimport.de 

 

5. SUL PORTUGAL IMPORT GMBH 

Com sede em Hamburgo, dedica-se, essencialmente, à importação e distribuição de bebidas portuguesas 

e espanholas (vinhos, vinhos do Porto, bebidas espirituosas, café, cerveja, outros) e especialidades 

portuguesas (carnes, queijos, entre outras). Possui um grande armazém, onde dispõe a oferta de produtos 

para venda ou distribuição aos seus clientes retalhistas, apresentando também um supermercado que 

oferece uma diversidade de mais de mil produtos portugueses e espanhóis. 

 Telefone: +49 (0) 40 75 14 41 

 Morada: Jaffestr. 10, 21109 Hamburg 

 E-mail: info@sulportugal.de 

OUTROS CONTACTOS RELEVANTES 

⇒ Cave Portuguesa; 

⇒ Edeka Zentrale AG & Co. KG; 

⇒ REWE ZENTRAL AG; 

⇒ Schwarz Unternehmens Treuhand GmbH; 

⇒ Metro AG; 

⇒ Lekkerland GmbH & Co. KG; 

⇒ Norma Lebensmittelfilialbetriebe GmbH & Co. KG; 

⇒ Dohle Handelsgruppe Holding GmbH & Co.; 

⇒ Globus Holding GmbH & Co. KG; 

⇒ Bartels-Langness Handels GmbH & Co. KG; 

⇒ Coop Schleswig-Holstein. 

POSSÍVEIS OPERADORES LOGÍSTICOS 

⇒ 2 Optimus Lda, Transitários; 

⇒ A MARCA – Transitários S.A.; 

⇒ A. J. Gonçalves de Morais, S.A.; 

⇒ A.M.F. Transitários, Lda.; 

mailto:online@fonsecaimport.de
mailto:info@sulportugal.de
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_2%20Optimus%20Lda,%20Transit%C3%A1rios
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_A%20MARCA%20%E2%80%93%20Transit%C3%A1rios%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_A.%20J.%20Gon%C3%A7alves%20de%20Morais,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_A.M.F.%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
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⇒ AASMVAZ; 

⇒ Afonso H. O' Neill & Cª, Lda.; 

⇒ Agility – Transitários, Lda.; 

⇒ Alcotrans - Agentes Transitários, Lda.; 

⇒ Alfaloc - Transportes, Lda.; 

⇒ Alpi Portugal - Navegação e Trânsitos, Lda.; 

⇒ ALS – Transitários, Lda.; 

⇒ Answertoday Transitários; 

⇒ Arnaud Logis - Soluções Lolisticas Integradas, S.A. 

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO MERCADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Frankfurter Allgemeine Zeitung www.faz.net/aktuell 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung www.waz.de 

Die Welt www.faz.net/aktuell 

Die Tagesspiegel www.tagesspiegel.de 

Die Zeit www.zeit.de 

Portugal Post www.portugalpost.de 

Die Fleischerei www.fleischerei.de 

Beef! Magazine www.beef.de 

Der Feinschmecker www.der-feinschmecker.de/magazin 

Essen & Trinken www.essen-und-trinken.de 

Lecker www.lecker.de 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_AASMVAZ
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_Afonso%20H.%20O'%20Neill%20&%20C%C2%AA,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_Agility%20%E2%80%93%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_Alcotrans%20-%20Agentes%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_Alfaloc%20-%20Transportes,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_Alpi%20Portugal%20-%20Navega%C3%A7%C3%A3o%20e%20Tr%C3%A2nsitos,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_ALS%20%E2%80%93%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_Answertoday%20Transit%C3%A1rios
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Alemanha/Paginas/Alemanha.aspx#list_Arnaud%20Logis%20-%20Solu%C3%A7%C3%B5es%20Lolisticas%20Integradas,%20S.A.
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CANADÁ  
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RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO 

A economia canadiana é uma das mais influentes a nível mundial, favorecida pela sua proximidade com 

os Estados Unidos, é globalizada, civilizada e bastante competitiva. A entrada em vigor do Acordo CETA 

proporcionou novas condições no que concerne à estruturação de relações comerciais entre o Canadá e 

os países da UE. A cultura de negócios neste país é “anglo-saxónica”, fundamentada no respeito e 

confiança no cumprimento dos direitos e responsabilidades de ambas as partes. O Canadá é considerado 

um país com diversas culturas, línguas e religiões, sendo importante compreender as diferenças culturais 

ou costumes dos agentes locais. Importa ainda mencionar, que se tem verificado um interesse crescente 

em produtos alimentares mais saudáveis, biológicos e naturais. Verifica-se ainda um crescimento 

contínuo na procura por alimentos gourmet, crescente procura de experiências alimentares únicas e 

novas, bem como de sabores exóticos ou genuínos. 

CONTACTOS ÚTEIS 

AICEP TORONTO EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTTAWA 

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt 

Telefone: +1 416-921-4925 

 

E-mail: ottawa@mne.pt 

Telefone: +1 613-729-0883/2270 

 

FEDERAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS CÂMARA DE COMERCIO LUSO-CANADIANA 

E-mail: info@fpcbp.com 

Telefone: +1 416 537-9706 

E-mail: info@canada-portugal.com 

Telefone: +1 780-476-9099 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E 

COMÉRCIO INTERNACIONAL DO CANADÁ 

ASSOCIAÇÃO CANADIANA DE IMPORTADORES E 

EXPORTADORES 

E-mail: enqserv@dfait-maeci.gc.ca 

Telefone: +1 613 944 4000 

E-mail: info@iecanada.com 

Telefone: +1 416 595 53 33 

AGÊNCIA DE INSPEÇÃO ALIMENTAR CANADIANA CÂMARA DE COMÉRCIO CANADIANA 

E-mail: cfiamaster@inspection.gc.ca 

Telefone: +1 613 225 2342 

E-mail: +1 613 238 40 00 

Telefone: info@chamber.ca 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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FEIRAS E EVENTOS IMPORTANTES  

EVENTO / FEIRA LOCAL 

SIAL Canadá Montreal 

Restaurants Canada Show Toronto 

 

AÇÃO A DESENVOLVER  

 Le Salon International de l'Alimentation - SIAL CANADA (2 a 4 de Maio de 2018) 

O SIAL Canada é considerado o único evento de escala neste país, que é, não só a chave para a indústria 

agroalimentar Canadiana, mas também uma porta de abertura para todo o mercado Norte-americano. 

Este evento contempla as necessidades tanto do comércio, como da alimentação e da indústria de 

processamento de alimentos. 

CONTACTOS RELEVANTES PARA A COMERCIALIZAÇÃO 

1. FERMA IMPORT & EXPORT 

Fundada em 1979 é uma empresa importadora/distribuidora de produtos portugueses no Canadá. Possui 

a sua sede em Toronto, estando os seus armazéns estrategicamente localizados em Toronto e Montreal 

para acesso mais rápido aos mercados. 

 Telefone: + 1 (514) 845-0164 

 Morada: 2615 Place Chassé, Montreal, Quebec, H1Y 2C3 

 E-mail: sales@ferma.ca 

 

2. BORGES FOODS STORES 

Fundada a 1982 e situada na província de Ontário, é uma empresa importadora e distribuidora de 

produtos portugueses de qualidade.  

 Telefone: + 1 (905) 277-0678 

 Morada: 1831 Mattawa Ave, Mississauga, ON L4X 1K7 

 E-mail: info@borgesfoods.com 

 

3. SURE GOOD FOODS 

Com a sua sede em Ontário, esta empresa focada na compra e venda de produtos alimentares produtos 

de alta qualidade em todo o mundo, nomeadamente de carne de porco, carne bovina, frango, cordeiro 

entre outras. 

 Telefone: +1 (905) 286-1619 

 Morada: 2333 North Sheridan Way, Ontario, Canada 

mailto:sales@ferma.ca
mailto:info@borgesfoods.com
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 E-mail: info@suregoodfoods.com 

 

4. UNICER FOODS 

Grossista e importador de produtos alimentares, entre eles, uma vasta oferta de produtos Portugueses 

gourmet. 

 Telefone: +1 (416) 537-1278 

 Morada: 370 Alliance Ave., Toronto, Ontario, M6N 2H8, Canada 

 E-mail: sales@unicerfoods 

 

5. BEIRA MAR IMPORTERS CO. LTD 

Localizados na Colúmbia Britânica, dedicam-se à exportação e importação de produtos alimentares, 

oferecendo neste momento uma vasta gama de produtos portugueses de qualidade. 

 Telefone: +1 (604) 437 - 5388 

 Morada: 7370 Gilley Ave., Burnaby  

 E-mail: beiramar@telus.ne 

OUTROS CONTACTOS RELEVANTES  

⇒ Distribution Canada Inc.; 

⇒ Ontario Natural Food Co-op; 

⇒ Star Marketing Canada; 

⇒ Walmart Canada; 

⇒ Sobeys Inc.; 

⇒ The Empire Company Ltd.; 

⇒ Sobeys Inc. 

POSSÍVEIS OPERADORES LOGÍSTICOS 

⇒ Answertoday Transitários; 

⇒ Beletrans, S.A.; 

⇒ Burmester & Stüve - Navegação, S.A.; 

⇒ Cargolândia - Logística & Serviços Internacionais. Lda.; 

⇒ CRS Airlines Representatives; 

⇒ DAMCO Logístics Portugal, Lda.; 

⇒ ETE Logística, SA.; 

⇒ Globelink Portugal, Lda.; 

⇒ Grupolis- Transitários, S.A.; 

⇒ Igacargo - Transitários, Lda.; 

mailto:info@suregoodfoods.com
mailto:beiramar@telus.ne
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_Answertoday%20Transit%C3%A1rios
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_Beletrans,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_Burmester%20&%20St%C3%BCve%20-%20Navega%C3%A7%C3%A3o,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_Cargol%C3%A2ndia%20-%20Log%C3%ADstica%20&%20Servi%C3%A7os%20Internacionais.%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_CRS%20Airlines%20Representatives
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_DAMCO%20Log%C3%ADstics%20Portugal,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_ETE%20Log%C3%ADstica,%20SA.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_Globelink%20Portugal,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_Grupolis-%20Transit%C3%A1rios,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_Igacargo%20-%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
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⇒ JF Hillebrand Portugal. 

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO MERCADO 

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

The Globe and Mail www.theglobeandmail.comv 

The Toronto Star www.thestar.com 

The National Post www.nationalpost.com 

The Toronto Sun www.torontosun.com 

The Vancouver Sun www.vancouversun.com 

Le Devoir www.ledevoir.com 

Montreal Gazette www.montrealgazette.com 

Eat Magazine www.eatmagazine.ca 

Portuguese Sun www.solnet.com 

Canadian Meat Business www.meatbusiness.ca 

Alberta Beef Magazine www.albertabeef.ca 

Eat Magazine www.eatmagazine.ca 

Canadian Living www.canadianliving.com 

Food & Drink foodanddrink.ca/fooddrink/index.shtml 

Flavours www.fulcrum.ca/flavours-magazine 

Anna Magazine www.everything-anna.com 

Le must alimentaire www.lemust.ca/ 

City Palate http://www.citypalate.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/America/Canada/Paginas/Canada.aspx#list_JF%20Hillebrand%20Portugal
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FRANÇA 
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RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO 
França é, apesar de tudo, um mercado maduro onde as oportunidades não surgem ao virar da esquina. 

Existem nichos de mercado ao alcance das empresas que forneçam produtos ou serviços diferenciadores, 

seja pela qualidade, originalidade ou pelo preço. Os empresários portugueses gozam geralmente de boa 

imagem junto dos franceses, o que se torna uma vantagem competitiva na hora de construir laços de 

confiança. Apesar dessa ligação histórica, as exportações nacionais não têm via aberta para França, por 

isso, é importante estar preparado para os obstáculos, entre eles, a enorme oferta já existente, a 

concorrência feroz e a tendência para o protecionismo. Neste contexto, a diferenciação dos produtos e a 

competitividade dos preços são as melhores armas para vencer. 

CONTACTOS ÚTEIS 

AICEP PARIS EMBAIXADA DE PORTUGAL EM FRANÇA 

E-mail: aicep.paris@portugalglobal.pt 

Telefone: + 33 145054410 

Email: embaixada.paris@mne.pt 

Telefone: +33 147273529 

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM PARIS 
CÂMARA DE COMERCIO E INDÚSTRIA FRANCO-

PORTUGUESA 

Email: cgparis@mne.pt 

Telefone: +33 156338100 

Email: ccifp@ccifp.fr 

Telefone: +33 179351000 

 

 

FEIRAS E EVENTOS IMPORTANTES 

EVENTO / FEIRA LOCAL 

SIAL Paris Paris 

SIAL Sirha Lyon 

Gourmet Food & Wine Selection Salon Saveurs des 
Plaisirs Gourmands 

Maastricht 

Food Ingredients (Fi) Europe & Ni Bordeaux 

Salon Saveurs - Des Plaisirs Gourmands  Paris 

mailto:aicep.paris@portugalglobal.pt
mailto:cgparis@mne.pt
mailto:ccifp@ccifp.fr
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PRINCIPAL AÇÃO A DESENVOLVER 

 Salon International de L'Alimentation - SIAL PARIS (21 a 25 de outubro de 2018) 

A SIAL PARIS é considerada um certame de referência mundial para os maiores players da fileira Alimentar 

e Bebidas. A edição de 2017 reuniu cerca de 7.000 expositores provenientes de 105 países e 160.000 

visitantes profissionais de 194 países distintos.  

AÇÃO COMPLEMENTAR À PARTICIPAÇÃO NA FEIRA 

 Private Professional Exhibition - França 

Será realizada em Paris aquando da presença no SIAL. Terá como convidados-alvo, importadores, 

distribuidores, opinion-makers e imprensa do setor e constituirá uma oportunidade para a consolidação 

e a realização de follow-up das relações previamente estabelecidas no contexto das feiras internacionais. 

Refere-se ainda que, a atividade realizar-se-á numa sala de um hotel/restaurante, ou local equiparado e 

irá consistir numa prova de degustação com confeção de receitas que demonstrem a inigualável qualidade 

dos produtos Portuguese Beef. 

CONTACTOS RELEVANTES PARA A COMERCIALIZAÇÃO 

1. LUSO MARKET 

Com abertura em novembro de 2016, o Luso Market é um supermercado dedicado ao comércio de 

saborosas especialidades portuguesas. 

 Telefone: +33 06 61 58 99 52 

 Morada: 5, Rue de l'Abreuvoir, 77100 Meaux 

 E-mail: clients@lusomarket.com 

 

2. AGRIBÉRIA 

A Agribéria é uma empresa jovem de importação e distribuição, que se tornou uma peça chave na 

distribuição de produtos ímpares Portugueses em França, nomeadamente bacalhau, queijos, vinhos, 

carne e pastelaria.  

 Telefone: +33 2 38 72 11 20 

 Morada: Rue Frédéric e Irene Joliot Curie, 45140 Fleury-les-Aubrais 

 E-mail: contact@agriberia.fr 

 

3. ETS VITOR MARIANO - IMPORT, EXPORT, LDA 

Com milhares de clientes em França, é um importador e distribuidor de uma vasta gama de produtos 

alimentares, fazendo-se representar pelas melhores marcas de produtos portugueses.   

mailto:clients@lusomarket.com
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 Telefone: +33 2 38 22 12 22 

 Morada: 1, Rue de L'Orme Gâteau, Sémoy, Centre, France 

 E-mail: mariano.sa@wanadoo.fr 

 

4. MERVEILLES DU PORTUGAL 

Mercearia especializada em produtos Portugueses. Distribuidores na área da restauração e retalho. 

 Telefone: +33 1 64 26 45 95 

 Morada: 12 Rue Gabriel de Mortillet, 77500 Chelles 

 E-mail: merveilles-du-portugal@orange.fr  

 

5. SAUDADE DISTRIBUTION 

Grossista português especializado exclusivamente na gastronomia portuguesa. Importam e distribuem 

produtos Portugueses de elevada qualidade. 

 Telefone: + 33 139 513 591 

 Morada: Zone Industrielle de la porte des Loges  

 E-mail: contact@saudade-distribution.com 

OUTROS CONTACTOS RELEVANTES 

⇒ Saveurs du Portugal; 

⇒ Terres du Sud; 

⇒ La Maison des Antilles; 

⇒ Les Halles Du Portugal; 

⇒ Gapp - Le Portugal des Saveurs; 

⇒ Cândido Sarl; 

⇒ Alimentar Sarl; 

⇒ Saudade Distribution; 

POSSÍVEIS OPERADORES LOGÍSTICOS 

⇒ Oceanlog - Transitários e Navegação, Lda.; 

⇒ Olicargo - Transitário, Lda.; 

⇒ Orey Comércio e Navegação, S.A.; 

⇒ PortoCargo - Transitários, S.A.; 

⇒ Portugalenses Transportes, Lda.; 

⇒ Ranatrans - Transportes Logística e Destribuição, Lda.; 

⇒ Rangel Innovating Express & Logistics; 

⇒ Savino del Bene Portuguesa, Lda. 

mailto:mariano.sa@wanadoo.fr
https://www.google.com/search?source=hp&ei=BiW3XM6wJI3MaLLYraAK&q=MERVEILLES+DU+PORTUGAL&btnK=Pesquisa+Google&oq=MERVEILLES+DU+PORTUGAL&gs_l=psy-ab.3..0i7i30l3j0j0i7i30j0l5.48.2532..2713...0.0..0.141.346.1j2......0....2j1..gws-wiz.....0..0i22i30.lsO_xwwumEc
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Franca/Paginas/Franca.aspx#list_Oceanlog%20-%20Transit%C3%A1rios%20e%20Navega%C3%A7%C3%A3o,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Franca/Paginas/Franca.aspx#list_Olicargo%20-%20Transit%C3%A1rio,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Franca/Paginas/Franca.aspx#list_Orey%20Com%C3%A9rcio%20e%20Navega%C3%A7%C3%A3o,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Franca/Paginas/Franca.aspx#list_PortoCargo%20-%20Transit%C3%A1rios,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Franca/Paginas/Franca.aspx#list_Portugalenses%20Transportes,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Franca/Paginas/Franca.aspx#list_ranatrans%20-%20Transportes%20Log%C3%ADstica%20e%20Destribui%C3%A7%C3%A3o,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Franca/Paginas/Franca.aspx#list_Rangel%20Innovating%20Express%20&%20Logistics
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Franca/Paginas/Franca.aspx#list_Savino%20del%20Bene%20Portuguesa,%20Lda.
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PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO MERCADO  

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

20 Minutes www.20minutes.fr 

Le Monde www.lemonde.fr 

La Depeche www.ladepeche.fr 

Var Matin www.varmatin.com 

Le Parisien www.leparisien.fr 

Le Figaro www.lefigaro.fr 

Les Echos www.lesechos.fr 

La Croix www.la-croix.com 

Ouest France www.ouest-france.fr 

Le Depeche du Midi www.ladepeche.fr 

Agro Media.fr www.agro-media.fr 

Les DNA www.dna.fr 

Luso Jornal www.lusojornal.com 

Luso Press www.lusopress.tv 

Bom dia FR www.bomdia.fr 

Arts & Gastronomie www.arts-et-gastronomie.com 

Saveurs magazine www.saveurs-magazine.fr 

Cusine Actuelle www.cuisineactuelle.fr 

Maxi Cuisine www.maxi-mag.fr 

LE CUISINIER www.lecuisinier.fr 

Industrie Hôtelière www.industrie-hoteliere.com/ 

Grandes Cuisines www.grandes-cuisines.com/ 

Restauration Collective www.restauration-collective.com/ 

Linéaires www.lineaires.com/ 
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LUXEMBURGO 
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RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO 

O Luxemburgo é um país com uma dimensão reduzida, que possui uma localização estratégica no globo, 

que pode ser a porta de entrada para o mercado da Europa Central. Dispõe de uma economia aberta, 

dinâmica e segura e apresenta um elevado nível de vida. 

É altamente competitivo, desde a apresentação, preço, qualidade, diferenciação em todos os segmentos 

desde o produto de gama baixa, média e alta. O consumidor luxemburguês é bastante exigente, procura 

produtos de qualidade média-alta, tem bom poder de compra e está atento aos pormenores. Refere-se 

ainda que o Luxemburgo é um país multicultural com cerca de 590 mil habitantes, onde mais de metade 

da população é estrangeira, sendo que os Portugueses representam uma elevada percentagem da 

população. 

CONTACTOS ÚTEIS 

AICEP BRUXELAS EMBAIXADA DE PORTUGAL NO LUXEMBURGO 

E-mail: aicep.brussels@portugalglobal.pt 

 Telefone: +352 286434 

Email: lisbonne.amb@mae.etat.lu 

Telefone: +352 466190 /1 

CONSULADO GERAL NO LUXEMBURGO 
CÂMARA DE COMERCIO E INDÚSTRIA LUSO-

LUXEMBURGUESA 

Email: cgparis@mne.pt 

Telefone: +352 45334711 

Email: info@ccil.lu 

Telefone: +352 26123517 

 

FEIRAS E EVENTOS IMPORTANTES 

EVENTO / FEIRA LOCAL 

Foire Agricole D’Ettelbruck Ettelbruck 

EXPOGAST – Trade Show for Gastronomy Kirchberg 

Portugal Expo Luxemburgo Luxemburgo 

 

PRINCIPAL AÇÃO A DESENVOLVER 

 Foire Agricole Ettelbruck – FAE (29 de junho a 1 de julho de 2018) 

Durante três dias, a cidade de Ettelbruck organiza a maior feira a céu aberto do Luxemburgo, sendo já um 

ponto de encontro essencial para todos os profissionais do setor verde, desde a produção ao comércio e 

à investigação científica em agro / biotecnologia. 

mailto:aicep.brussels@portugalglobal.pt
mailto:lisbonne.amb@mae.etat.lu
mailto:cgparis@mne.pt
mailto:info@ccil.lu
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AÇÃO COMPLEMENTAR À PARTICIPAÇÃO NA FEIRA 

 Private Professional Exhibition - Luxemburgo 

Será realizada na cidade do Luxemburgo aquando da presença na FAE. Terá como convidados-alvo, 

importadores, distribuidores, opinion-makers e imprensa do setor e constituirá uma oportunidade para a 

consolidação e a realização de follow-up das relações previamente estabelecidas no contexto da FAE. A 

atividade realizar-se-á numa sala de um hotel/restaurante, ou local equiparado e irá consistir numa prova 

de degustação com confeção de receitas que demonstrem a inigualável qualidade dos produtos 

Portuguese Beef. 

CONTACTOS RELEVANTES PARA A COMERCIALIZAÇÃO 

1. LA PROVENÇALE 

Com mais de 1.100 funcionários e 140 camiões refrigerados é o maior centro regional de fornecimento. 

A La Provençale distribui não só ao Grão-Ducado do Luxemburgo, mas também a países vizinhos, isto é, 

Alemanha, Bélgica e França. A sua gama inclui mais de 35.000 de produtos de elevada qualidade. 

 Telefone: +352 49 89 45 

 Morada: Zone Industrielle Grasbusch, 3370 Leudelange 

 E-mail:  boucherie@provencale.lu 

 

2. CACTUS S.A. 

Maior cadeia de supermercados no país, apresenta uma oferta equilibrada entre produtos nacionais e 

internacionais. Comercializa cerca de 450 produtos portugueses nos seus 26 supermercados no 

Luxemburgo. 

 Telefone: + 352 28 28-3461 

 Morada: Route d’Arlon, L-8050 Bertrange, G.-D. de Luxembourg  

 E-mail: service.clients@cactus.lu 

 

3. BEXEB S.A.  

A BEXEB S.A. fundada em janeiro de 2002 é resultado da fusão de duas empresas especializadas na 

distribuição de bebidas e diversos produtos alimentares. É reconhecida no mercado como distribuidora 

especializada na venda de vinhos portugueses, alimentação geral, produtos frescos e congelados. 

 Telefone: +352 22 70 70 

 Morada: 13 Zone Op Zaemer, 4959 Käerjeng, 

 E-mail: info@bexeb.lu 

 

mailto:service.clients@cactus.lu
mailto:info@bexeb.lu
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OUTROS CONTACTOS RELEVANTES  

⇒ Primavera; 

⇒ Grupo Celeste; 

⇒ Lusitania Sarl “O Barateiro”; 

⇒ Epicerie Creole; 

⇒ Trendy Foods S.A.; 

⇒ Primafood S.A.; 

⇒ Maret Jean S.A.; 

POSSÍVEIS OPERADORES LOGÍSTICOS 

⇒ Falkuslog, S.A.; 

⇒ Franco Vago Transitários Unipessoal, Lda.; 

⇒ Garland Transitários, Lda.; 

⇒ Geocargo - Transitários, Lda.; 

⇒ Início Transitários, Lda.; 

⇒ JF Hillebrand Portugal; 

⇒ Lusocargo - Transitários, S.A.; 

⇒ Navex - Empresa Portuguesa de Navegação, S.A.; 

⇒ Novairmov, S.A.; 

⇒ Oceanlog - Transitários e Navegação, Lda.; 

⇒ Olicargo - Transitário, Lda.; 

⇒ Portugalenses Transportes, Lda.; 

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO MERCADO  

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

d'Wort www.wort.lu 

Jeudi www.jeudi.lu 

Point 24 www.point24.lu 

Bom dia Lu https://bomdia.lu 

Bold Magazine boldmagazine.lu 

Revue Magazine www.revue.lu 

Bom dia LU www.bomdia.lu 

Le Quotidien www.lequotidien.lu 

Tresors Magazine www.tresorsmagazine.lu 

Horesca www.horesca.lu 

 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Falkuslog,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Franco%20Vago%20Transit%C3%A1rios%20Unipessoal,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Garland%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Geocargo%20-%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_In%C3%ADcio%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_JF%20Hillebrand%20Portugal
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Lusocargo%20-%20Transit%C3%A1rios,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Navex%20-%20Empresa%20Portuguesa%20de%20Navega%C3%A7%C3%A3o,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Novairmov,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Oceanlog%20-%20Transit%C3%A1rios%20e%20Navega%C3%A7%C3%A3o,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Olicargo%20-%20Transit%C3%A1rio,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/Luxemburgo/Paginas/Luxemburgo.aspx#list_Portugalenses%20Transportes,%20Lda.
https://bomdia.lu/
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REINO UNIDO 
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RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO 

O Reino Unido é um mercado muito maduro, sendo que, na abordagem a esse mercado, é importante a 

apresentação dos produtos e a forma como a empresa os promove. A apresentação dos produtos deve 

adaptar-se ao gosto do consumidor britânico, devendo-se sempre estar atento às tendências deste 

mercado. Para o aumento do número de respostas via correio eletrónico é necessário obter dados do 

contacto adequado dentro da empresa. Em matéria de negócios, as relações pessoais com este mercado 

são fundamentais e o convite de clientes britânicos a visitar as instalações da empresa em Portugal são 

uma boa tática. 

CONTACTOS ÚTEIS 

AICEP LONDRES EMBAIXADA DE PORTUGAL NO REINO UNIDO 

E-mail: aicep.london@portugalglobal.pt 

Telefone: + 44 207 201 66 66 

Email: london@potembassy.co.uk 

Telefone: + 44 207 2913770 

CONSULADO GERAL EM LONDRES CÂMARA BILATERAL NO REINO UNIDO 

Email: consulado.londres@mne.pt 

Telefone: + 44 20 729 137 70 

Email: info@portuguese-chamber.org.uk 

Telefone: + 44 207 201 66 38 

 

FEIRAS E EVENTOS IMPORTANTES  

EVENTO / FEIRA LOCAL 

The International Food & Drink Event (IFE) Londres  

BBC Good Food Show  Várias cidades 

Scotland’s Speciality Food Show Glasgow  

 

PRINCIPAL AÇÃO A DESENVOLVER 

 The International Food & Drink Event – IFE (17 a 20 de março de 2019) 

Com duração bienal e durante três dias, a cidade de Londres recebe a International Food & Drink Event 

(IFE) maior feira da indústria de alimentos e bebidas do Reino Unido. A edição do ano passado recebeu 

cerca de 27 mil visitantes de 111 países e de 1.350 empresas expositoras a negociar com retalhistas, 

serviços de alimentação, grossistas, distribuidores e importadores do setor. 
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AÇÃO COMPLEMENTAR À PARTICIPAÇÃO NA FEIRA 

 Private Professional Exhibition – Reino Unido 

Será realizada na cidade de Londres aquando da presença na IFE. Terá como convidados alvo, 

importadores, distribuidores, opinion-makers e imprensa do setor e constituirá uma oportunidade para a 

consolidação e a realização de o follow-up das relações previamente estabelecidas no contexto das feiras 

internacionais. 

Refere-se ainda que, a atividade realizar-se-á numa sala de um hotel/restaurante, ou local equiparado e 

irá consistir numa prova de degustação com confeção de receitas que demonstrem a inigualável qualidade 

dos produtos Portuguese Beef. 

CONTACTOS RELEVANTES PARA A COMERCIALIZAÇÃO 

1. EUROFOODS & WINES LTD 

Empresa grossista, importadora e distribuidora de produtos alimentares portugueses, estabelecida desde 

1996. É destinada principalmente a nichos de mercado e para responder às necessidades da população 

Portuguesa no mercado Britânico.  

 Telefone: +44 (0)1534 866817 

 Morada: Unit 8 Springside La Rue de la Monnaie Trinity 

 E-mail: info@euro-foods.co.uk  

 

2. VARINA LTD 

Empresa familiar, importadores e distribuidores de alimentos congelados tradicionais portugueses. Foca-

se na comercialização de produtos de qualidade provenientes dos melhores fornecedores de Portugal. 

 Telefone: +44 (0) 208 842 74 74 

 Morada: Sperrin Business Centre, Stonefield Way, Ruislip 

 E-mail: info@varina.co.uk 

 

3. ATLÂNTICO UK LTD 

Fundada em 1994 é uma empresa importadora e distribuidora dos melhores produtos alimentícios 

portugueses, brasileiros e espanhóis. No catálogo de produtos, é possível verificar a melhor seleção de 

especialidades como presunto, queijo, patê, chocolates gourmet, óleos e vinagres, bacalhau, carnes 

especiais, chás e muitas outras especialidades gastronómicas. 

 Telefone: +44 20 8649 7444 

 Morada: 10, Commerce Park, Commerce Way, Croydon 

 E-mail: info@atlantico.co.uk 

 

mailto:info@varina.co.uk
mailto:info@atlantico.co.uk


 

Portuguese Beef – Consultoria para a Internacionalização  30 

4. VISERRA LTD 

Empresa jovem, fundada em 2011 que desenvolve serviços de importação e distribuição de produtos 

portugueses de elevada qualidade no Reino Unido. Em poucos anos desenvolveu a distribuição de 

produtos tais como, bebidas, charcutaria, carne, peixe, mercearia e lacticínios.  

 Telefone: + 44 20 7733 8423 

 Morada: 112A Warner Rd, Camberwell, London 

 E-mail: info@viserra.co.uk 

OUTROS CONTACTOS RELEVANTES  

⇒ Action Meats Ltd; 

⇒ Crown Foods Ltd; 

⇒ Food Trac Ltd; 

⇒ Intermeats plc; 

⇒ Lamex Foods Ltd; 

⇒ Monarch foods International; 

⇒ LusoBrits Trading co. Ltd; 

⇒ Tastes of Portugal; 

POSSÍVEIS OPERADORES LOGÍSTICOS 

⇒ Olicargo - Transitário, Lda. 

⇒ Orey Comércio e Navegação, S.A. 

⇒ PortoCargo - Transitários, S.A. 

⇒ Portugalenses Transportes, Lda. 

⇒ Safetrans - Transitários e Viagens, S.A. 

⇒ SDV Portugal Transitários, Lda. 

⇒ Sociedade Transportes Poiarense, Lda. 

⇒ TEU transitário Lda. 

⇒ Torrestir Transitários, Lda 

⇒ Transduo Transportes e Logística, Lda. 

⇒ tti – tait Transportes Ibérica, Lda. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?ei=10W3XMWgO8uXlwTWk664BA&q=Viserra+uk&oq=Viserra+uk&gs_l=psy-ab.3..0i19j0i22i30i19l2.1273.3763..3961...2.0..0.164.828.3j4......0....1..gws-wiz.......35i39j0i203j0j0i10i30j0i30j0i22i30.aJ5H42DiaAo
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_Olicargo%20-%20Transit%C3%A1rio,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_Orey%20Com%C3%A9rcio%20e%20Navega%C3%A7%C3%A3o,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_PortoCargo%20-%20Transit%C3%A1rios,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_Portugalenses%20Transportes,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_Safetrans%20-%20Transit%C3%A1rios%20e%20Viagens,%20S.A.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_SDV%20Portugal%20Transit%C3%A1rios,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_Sociedade%20Transportes%20Poiarense,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_TEU%20transit%C3%A1rio%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_Torrestir%20Transit%C3%A1rios,%20Lda
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_Transduo%20Transportes%20e%20Log%C3%ADstica,%20Lda.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Europa/ReinoUnido/Paginas/ReinoUnido.aspx#list_tti%20%E2%80%93%20tait%20Transportes%20Ib%C3%A9rica,%20Lda.
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PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO MERCADO  

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

The Sun www.thesun.co.uk 

Daily Mail www.dailymail.co.uk 

Metro www.metro.co.uk 

Evening Standard www.standard.co.uk 

Daily Mirror www.mirror.co.uk 

Daily Telegraph www.telegraph.co.uk 

The Times www.thetimes.co.uk 

Daily Star www.dailystar.co.uk 

Daily Express www.express.co.uk 

Daily Record www.dailyrecord.co.uk 

As notícias UK www.asnoticias.co.uk 

Bom dia UK https://bomdia.uk 

Great British Food Magazine www.greatbritishfoodmagazine.com 

Good Food www.bbcgoodfood.com 

Delicious Magazine www.deliciousmagazine.co.uk 

Food Magazine www.food-mag.co.uk 

Speciality Food Magazine www.specialityfoodmagazine.com 

Food and Wine www.foodandwine.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asnoticias.co.uk/web/
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V) CONCLUSÃO 

Com a globalização económica e o incremento gigantesco das economias emergentes, a entrada em novos 

mercados torna-se num passo fulcral para propiciar o crescimento, melhorar a competitividade e gerar as 

condições para a sustentabilidade a longo prazo das entidades. 

Pretendeu-se com o presente estudo, fornecer as ferramentas necessárias para traçar uma de estratégia 

de internacionalização adequada e bem-sucedida para FERA. 

Para o efeito, ao longo do documento foi descrito, para cada mercado-alvo, as recomendações de entrada 

e negociação, fornecidos contactos úteis no âmbito da internacionalização e apresentação de eventos do 

setor de caráter relevante. Adicionalmente, foram elencadas todas as ações de internacionalização a 

realizar, indicados os meios de comunicação mais expressivos e disponibilizados vários contatos 

estratégicos no respeitante a canais de venda/promoção. 

Em suma, perspetiva-se que estas ferramentas proporcionem, não só, um ótimo ponto de partida para a 

consolidação da marca nos mercados internacionais, alavancando as relações comerciais da carne bovina 

portuguesa. 
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