
A maior 
mostra mundial 

de Empresas, Marcas e 
Produtos Portugueses 

para exportação



SISAB PORTUGAL em Lisboa. O ponto de encontro anual.

Ir ao SISAB PORTUGAL representa uma 

importante economia de recursos. Em 

apenas três dias e no mesmo local 

encontram-se as 500 melhores empresas 

portuguesas que produzem os produtos 

alimentares e bebidas mais sofisticados de 

uma gastronomia cheia de tradições.

Depois com a presença de sectores 

complementares de primordial importância 

é possível escolher um produto, fechar o 

negócio, abrir uma carta de crédito nos 

serviços financeiros presentes, contratar 

um seguro e um transporte para os 

produtos que negociou.

Por isso o SISAB PORTUGAL é a melhor 

plataforma de negócios do mundo que 

oferece aos seus participantes toda esta 

solução integrada. 

Venha ao SISAB PORTUGAL e confira por si 

próprio esta realidade…

Participar no SISAB PORTUGAL é um 

extraordinário ganho de tempo, pois aqui posso 

concentrar todos os meus contactos num 

mesmo local durante apenas três dias. A feira é 

muito dinâmica e acompanha bem o mercado. 

Há produtos que só passei a comercializar desde 

que vim ao SISAB PORTUGAL.

Paulo Pereira
Agribéria – França

2 3

MAIS DE 
500 EMPRESAS
EXPOSITORAS

MAIS DE 6.000 
PRODUTOS
GOURMET
CERTIFICADOS
BIOLÓGICOS
REGIONAIS
e muito mais!...

MAIS DE
1.600 
COMPRADORES
INTERNACIONAIS
DE 110 PAÍSES

A MAIOR
MOSTRA DE
MARCAS E
PRODUTOS
PORTUGUESES
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MEAT AND POULTRY
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DOÇARIAPRODUTOS DIETÉTICOS

DIET PRODUCTS
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DRINKS
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SERVIÇOS FINANCEIROS
FINANCIAL SERVICES

EMBALAGENS
PACKAGING

LOGÍSTICA/TRANSPORTES
LOGISTICS/TRANSPORTS

FLORES
FLOWERS
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WOOD PRODUCTS

COMUNICAÇÕES
COMMUNICATION SERVICES

CERTIFICAÇÃO/QUALIDADE
CERTIFICATION/QUALITY

FRUTAS
FRUITS

Plataforma Logística, Alimentar e Fileiras Complementares
A maior plataforma de exportação de Produtos Portugueses

AZEITE
OLIVE OIL

LACTICÍNIOS
DAIRY PRODUCTS

ESPECIARIAS
SPICES

PRODUTOS BIOLÓGICOS
BIOLOGICAL PRODUCTS

TURISMO/REGIÕES
TOURISM/REGIONS

GASTRONOMIA
COOKING

CUTELARIA/HORECA/EQUIPAM.
CUTLERY/HORECA/EQUIPMENT

MARKETING/BRINDES
MARKETING/GIFTS

TÊXTEIS/DESIGN
TEXTILES/DESIGN

ALIMENT. P/ BEBÉS
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SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA
EXCELLENCE SERVICES
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PRESENTES
MAIS DE 
110 PAÍSES
DOS 
5 CONTINENTES

SISAB PORTUGAL
A FEIRA DA
EXPORTAÇÃO

Desde 1995 as Empresas Portuguesas 
descobriram que estar no SISAB PORTUGAL 
faz com que exportar seja mais fácil.

EXPOSIÇÃO

MAIS DE
1.600 
COMPRADORES
INTERNACIONAIS

A MAIOR
MOSTRA DE
PRODUTOS
PORTUGUESES
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COMO VAI SER 
O SEU STAND?...

Uma montra para os seus produtos com vista para mais de 110 países...

Ter um stand bem dimensionado e apelativo é fundamental 
para promover a visibilidade dos seus produtos. 
A organização disponibiliza espaços entre os 9 e os 144 
metros quadrados para que não sinta qualquer limitação a 
apresentar aquilo que produz da melhor forma. 

Lembre-se que esta é uma exposição com compradores 
internacionais vindos do mundo inteiro e o primeiro 
contacto com os seus futuros parceiros de negócio são 
feitos através da imagem. Não deixe que eles passem pelo 
seu stand sem que a “imagem” os obrigue a parar. 

Num evento que “dá a volta ao mundo em três dias”, 
a comunicação por imagem assume um papel 
especial para difundir o seu negócio e o seu produto.

Aproveite as facilidades que a organização estudou 
para si e publicite o seu produto também fora do seu 
stand em espaços próprios de visibilidade acrescida, 
desde faixas estáticas até ecrãs dinâmicos.
 
Tudo pensado para colocar o seu produto no centro 
do mundo.

STAND

8 9
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REFEIÇÕES MOSTRE
os melhores Produtos Portugueses
e faça também os seus negócios 

As refeições/degustações são no SISAB PORTUGAL um momento de excelência para 
poder apreciar a sofisticada gastronomia portuguesa e os produtos que lhe dão o toque 
especial de classe e distinção.

Vinhos e azeites únicos produzidos em Portugal, a frescura incomparável do pescado de um país 
que sempre viveu virado para o mar, a qualidade das conservas e as artes do fumeiro, a grandes 
raças da carne portuguesa da barrosã à mertolenga, os segredos da doçaria conventual, tudo 
isto marca encontro permanente nas refeições do SISAB PORTUGAL, que são uma excelente 
oportunidade para ficar a conhecer os produtos alimentares de Portugal.

. AÇÕES DE MARKETING

. REFEIÇÕES COM PRODUTOS DOS EXPOSITORES

. ECRÃS GIGANTES COM COMUNICAÇÃO

. EMENTAS COM Nº DO STAND E EMPRESA FORNECEDORA

. E MUITO MAIS! 

Ementa

10 11

Muitos compradores passam por este espaço provando 
os melhores produtos nacionais. Aproveite este espaço 
para a sua empresa ter a melhor visibilidade.

À MESA!
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Polvo à LagareiroPá de Porco à Padeiro Coxa de Frango Monte Pedral Coxa de Frango Monte Pedral

Arroz de Mariscos Arroz de Pato Carne de Porco à Alentejana Bochechas de Porco com Migas
de Espargos Verdes

GASTRONOMIAPORTUGUESA

O melhor da 

REFEIÇÕES

Lulas recheadas de conserva Meia Desfeita Batata Recheada c/ Paté de Atum Tostas c/ Salada de Polvo de conserva

Salada de Orelha de Porco Salada de Polvo Salada de Ovas Salada de Feijão Frade c/ Atum

12 13
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O que está a achar desta edição do 
SISAB PORTUGAL?
É a terceira vez que marco presença no 
SISAB PORTUGAL. Os negócios estão a 
correr bem. A organização é boa e isso 
ajuda também aos bons negócios.

O que procura?
Vamos renovar alguns produtos que vão 
para Moçambique. Os vinhos, os azeites, 
os queijos, as manteigas. E também os 
produtos fumados. A nossa política 
continua a ser: levar para Moçambique os 
bons vinhos, os bons queijos, enfim, os 
melhores produtos portugueses. Porque os 
moçambicanos
também têm direito e merecem. Aqui é o 
sítio ideal para encontrar esses produtos.

Hortêncio Paulo Sueia

Moçambique

Já tinha estado antes no SISAB PORTUGAL?
Não, estou presente pela primeira vez. Um sócio 
egípcio que também é meu familiar falou-me 
sobre a Feira e disse-me para participar, porque 
poderia concretizar aqui algumas representações 
de produtos portugueses.

Essa perspetiva concretizou-se? 
Sim. Já trabalhávamos com a Lusiteca e a 
Panidor no Egito e agora estou em contactos 
para ser a representantes das duas empresas 
nos Emirados Árabes Unidos. Quanto ao 
transporte, já trabalhamos com uma 
transportadora portuguesa que, por coincidência, 
também está presente no SISAB PORTUGAL.

Para além dos produtos e confeitaria 
(Lusiteca) e pastelaria (Panidor), houve 
outros produtos que a tenham interessado?
Sim, devemos também concretizar negócios com 
uma empresa de cafés. Considero que os 
produtos portugueses têm muita qualidade e 
acho que a economia portuguesa precisa 
trabalhar com o ‘mundo’ árabe. Recordo que é 
uma realidade de cerca de 100 milhões de 
pessoas, com empresários interessados em 
comprar sempre grandes quantidades.

Manal El Afifi

Emirados A. Unidos

Já tinha estado no SISAB PORTUGAL?
Não, esta é a primeira vez. Já negociava 
com produtos portugueses - pera rocha, 
laranja, azeite, mas vim para conhecer 
melhor o mercado e ver a possibilidade de 
ficar a representar algumas marcas de 
produtos portugueses, no Egito. Gostei do 
que vi e pretendo voltar no próximo ano e 
espero encontrar uma ainda maior 
variedade de produtos.

O que encontrou nesse sentido?
Encontrei azeite e maçãs de ótima 
qualidade e a bom preço o que é muito 
interessante, porque os produtos 
alimentares na Europa têm em geral ótima 
qualidade, mas os preços para importação 
são muito elevados.

Mohamed Zeid

Egito

14 15

É a primeira vez no SISAB PORTUGAL?
Esta é a primeira vez que estou nesta feira. 
Venho para perceber as tendências
de mercado, perceber que produtos 
portugueses podem ser uma mais-valia. 
Conheço a SISAB PORTUGAL e desta vez 
vim mesmo por achar importante. A feira 
tem corrido bem.

Que tipo de produtos é que procura?
Estou interessado no setor das bebidas e 
quero levar para Angola produtos
portugueses. Trabalho mais com produtos 
angolanos mas também com portugueses 
que são muito apreciados em Angola. As 
marcas portuguesas são bem vistas.

Rui Firmo

Angola

O que está achar do SISAB PORTUGAL?
É a primeira vez que venho ao SISAB 
PORTUGAL e estou muito satisfeito. É uma 
feira boa tanto para Portugal como para os 
visitantes. Transcorre num clima propício 
para negócios. E isso acaba por fazer a 
diferença.

Que produtos procura?
Vim à procura de vinhos e azeite. Há 
quatro anos que trabalho com marcas 
portuguesas e estou muito satisfeito. O 
Brasil é um país muito grande, com muitas 
marcas, mas existe procura. Há muita
oferta e como tal acabam por sobressair os 
melhores produtos.

António Costa

E. U. América

O que está a achar desta edição do 
SISAB PORTUGAL?
Acho que esta edição do SISAB PORTUGAL 
está mais produtiva, muito bem 
apresentada. Venho à procura de vinhos. 
Já trabalho com vinhos portugueses que 
têm alguma procura e penso que a 
tendência é que aumente.

Já fez alguns contactos?
Já e sei que vou aumentar a importação 
dos nossos vinhos. O preço/qualidade é 
muito bom e a verdade é que quando o 
consumidor compra um vinho português 
volta a comprar.

Vítor Barroso de Oliveira

Brasil

TESTEMUNHOS INTERNACIONAIS
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THERMO QUÍMICA
Francisco Macieira

PASTELARIA 
A POUSADINHA
André Pacheco

FUMADOS DOURO
José Nogueira

Já tinham estado neste certame?
É a primeira vez no SISAB PORTUGAL. 
Tínhamos que vir, porque é uma feira 
internacional onde há compradores de todo o 
mundo, num mesmo local e conseguimos 
contactá-los.

Já fizeram contactos?
Fizemos vários contactos. Os nossos produtos 
estão relacionados com a indústria agro 
alimentar e há aqui vários compradores 
internacionais de grandes cadeias de 
supermercados, por isso valeu muito a pena 
virmos. A nossa empresa existe desde 1976.

Quem procurou o vosso stand?
Empresários de Argélia, Quatar, Angola, 
Moçambique e França, entre outros.

Para onde já exportam?
Angola, Moçambique, Cabo Verde, Marrocos, 
São Tomé e Príncipe e Alemanha. Queremos 
fortalecer a nossa presença nesses mercados 
e tentar abrir novos. Queremos ainda 
fortalecer a nossa presença em Marrocos, 
país para onde exportamos há pouco tempo.

Qual o balanço da presença da 
Pastelaria A Pousadinha no 
SISAB PORTUGAL?
É a primeira vez no SISAB PORTUGAL. 
Está a ser bom, temos um produto 
diferente, oferecemos pastelaria 
conventual de qualidade.

Fizeram alguns contactos?
Já exportamos para França e agora 
estamos a tentar África, China e os 
Estados Unidos.
Os contactos feitos abrem boas 
perspetivas. Ficamos com uma boa 
impressão da feira, correspondeu às 
expectativas.

Qual o balanço que a Fumados Douro 
faz da sua participação no SISAB 
PORTUGAL?
É a primeira vez no SISAB PORTUGAL e a 
opinião é positiva. Estamos presentes com 
a Quinta da Barroca, que tem vinhos, 
queijos e compotas, e com a Fumados 
Douro, que vende enchidos.

Já fizeram contactos?
Já fizemos alguns contactos. Esta é uma 
empresa recente, mas que já exporta para 
o Brasil, Angola, Cabo Verde. Aqui no 
SISAB PORTUGAL já fizemos contactos com 
compradores de muitas nacionalidades:
chineses, americanos, holandeses, 
ingleses, brasileiros, espanhóis, russos, 
macaenses, noruegueses, islandeses, 
canadianos. Estamos a lançar na feira um 
produto novo, a nossa alheira.

TESTEMUNHOS DE EXPOSITORES

MANUEL SERRA
Nuno Gonçalves Morgado

SUGALIDAL
Nuno Saraiva

MEIA-DÚZIA
Hélio Silva

É a primeira vez que a Sugalidal está no 
SISAB PORTUGAL?
É a primeira vez. A exportação já é a nossa 
maneira de ser. Estarmos no SISAB PORTUGAL 
faz todo o sentido para alargarmos os mercados 
para onde exportamos. E queremos novos 
mercados para a marca Guloso. O conceito de 
feira só para profissionais parece-me ótimo e 
diferenciador.

Já fizeram alguns contactos?
Já fizemos alguns contactos, sobretudo para o 
Japão e Estados Unidos. Também fizemos alguns 
para a Líbia. Parecem interessantes e agora 
vamos trabalhar. 

Em que mercados é que já estão?
Com a marca Guloso apenas em Angola. Como 
empresa estamos um pouco por toda a Europa, 
América do Norte e Sul e Ásia. No fundo, e 
falando nas duas vertentes da empresa, estamos 
à procura de novos mercados para a marca 
Guloso. Qualquer mercado que apareça e que 
seja credível é uma boa opção. No resto da 
nossa gama, no fundo já estamos em vários 
mercados portanto queremos é novos clientes. 
Há sempre mercados apetecíveis.

É a primeira vez no SISAB PORTUGAL…
Neste momento faz parte da estratégia da 
Meia-Dúzia a internacionalização levando a 
nossa marca para outros países. Neste 
momento já estamos em alguns mercados, 
no entanto a ideia é expandir o negócio e 
como tal o SISAB PORTUGAL é um bom local 
para isso.

Em que mercados é que já podem ser 
encontrados os vossos produtos?
Estamos na Bélgica, no Luxemburgo, no 
Reino Unido e Angola. Estamos focados nos 
Estados Unidos, Brasil, reforçar Angola, 
Suíça, França, Espanha. Também queremos 
entrar no Japão e China. O nosso produto 
principal são as Compotas em bisnaga. 
Também os chás e os licores. E agora, mais 
recentemente, os chocolates misturados 
com fruta.

Qual o balanço desta feira?
Está a correr bem. Já fizemos alguns 
contactos, a maior parte deles pertinentes.
Penso que vão ser bastante positivos.

O SISAB PORTUGAL é uma feira onde 
costumam estar presentes. Porquê? 
Temos uma estratégia muito virada para a 
exportação. Estamos em vários mercados, 
desde Andorra, Angola, Azerbaijão, Brasil, 
Canadá, Cabo Verde, Rússia, São Tomé e 
Principe e outros.
Aqui estamos a tentar arranjar parceiros 
para entrar na China e também na 
Austrália, um mercado que
achamos bastante interessante.
E posso dizer que já fizemos contactos aqui 
no SISAB PORTUGAL com importadores 
desses países.

O balanço é então positivo...
Sim, está a correr bem. Já fizemos alguns 
contactos e isso é importante.

16 17
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André Pacheco
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José Nogueira
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MEO Arena. Parque das Nações, Lisboa.

Torre poente Faixas no varandim da Sala Tejo Faixa da entrada

Marketing em locais de acesso

Faixas nos varandins das bancadas

Faixas verticais gigantes

MARKETING

19

Painéis nos vidros da Sala Tejo “Óculos” da Sala Tejo (9 x 2 paredes disponíveis)

Publicidade no media partner Mundo Português

Tela e acessórios na zona de fumadores

Acções de charme

Standups em vários locais
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A empresa participante tem de 
possuir um espaço de exposição 
apropriado para expor os seus 
produtos.

Formalizar a sua inscrição junto da 
organização.

Possuir um crachat válido, pessoal e 
intransmissível com nome, foto e empresa 
que representa, não fazendo qualquer uso 
indevido do mesmo.

Identificar-se com 
documento pessoal 
sempre que solicitado 
pelos agentes da 
organização.

Garantir a identificação 
e os elementos fornecidos 
pelos participantes.

A empresa expositora compromete-se a 
respeitar rigorosamente o espaço que lhe for 
atribuído, não usando os corredores da 
exposição para colocação de mobiliário, 
faixas publicitárias ou qualquer outro material 
de exposição ou a utilizar qualquer outro espaço 
sem prévia autorização da organização e após 
aquisição do mesmo.

Obrigatório Recomendado

20

PRODUZIR todos os materiais para 
a feira, nomeadamente catálogos,
tabelas e cartazes devem estar 
traduzidos no mínimo numa Língua 
para além do português, 
sugerindo-se o inglês.

ASSUMIR  desde logo os princípios 
éticos as boas práticas nos negócios 
e no relacionamento pessoal.

DECORAR o stand, que ficará a cargo da 
empresa expositora mas se precisar de 
apoio poderá sempre subcontratar esse 
serviço à organização que estudará 
consigo a melhor solução para o seu caso.

PUBLICITAR nos diversos espaços 
que a organização disponibiliza no 
local do evento para colocação de 
publicidade de empresa e marcas.

PROMOVER a presença 
de transitários e
transportadores para 
poder contactar com 
os demais agentes 
económicos. 

GUIA DO EXPOSITOR

PORTUGAL
DOÇARIA CONVENTUALMARIA M. PEREIRA

01001

Proibido

Entrada a compradores do mercado nacional.

Entrada a outros visitantes não profissionais.

Promover, divulgar ou distribuir a qualquer 
comprador marcas ou serviços estrangeiros ou 
alheios aos objectivos da feira e dos sectores 
nela representados.

Entrar ou permanecer no espaço da 
feira sem um crachat devidamente 
validado pela organização.

Dar, emprestar, trocar ou 
ceder a qualquer título o 
crachat a terceiros.

Enviar convites a agentes nacionais 
para reuniões onde decorre o evento e seus 
espaços adjacentes.

Entrada a jornalistas que não sejam 
titulares de carteira profissional válida e fora 
do período expressamente previsto pela 
organização para a comunicação social.

FORNECER à organização o nome de 
20 compradores internacionais, 
importadores ou distribuidores de lojas 
e supermercados e que nunca tenham 
estado no SISAB PORTUGAL.
 

DESENVOLVER acções de Marketing 
promovendo produtos, as marcas e a 
própria empresa.

PORTUGAL
DOÇARIA FREITASMARIA V. FREITAS

01001

?

20 21
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O ponto de encontro anual!
O mundo inteiro encontra-se no SISAB PORTUGAL.

AFRICA DO SUL

ALEMANHA

ANDORRA

ANGOLA

ANTILHAS HOLANDESAS

ARABIA SAUDITA

ARGELIA

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGICA

BERMUDAS

BOLIVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

BRASIL

BULGARIA

CABO VERDE

CAMARÕES

CANADA

CHILE

CHINA

CHIPRE

COLOMBIA

COREIA DO SUL

COSTA DO MARFIM

COSTA RICA

CROACIA

CUBA

DINAMARCA

EGITO

EQUADOR

EMIRADOS ÁRABES U.

ESCOCIA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

ESPANHA

E.U.A.

ESTONIA

NICARAGUA

NIGERIA

NORUEGA

NOVA ZELANDIA

OMAN

PANAMA

PARAGUAI

PAQUISTÃO

PERU

POLONIA

PORTUGAL

QUENIA

QUIRGUISTÃO

REP. DEM. TIMOR

REP. C. AFRICANA

REP. CHECA

REP. DEM. CONGO

REP. DO CONGO

REP. DOMINICANA

ROMENIA

RUSSIA

S. TOMÉ E PRINCIPE

SENEGAL

SERVIA

SUDÃO

SUECIA

SUIÇA

SURINAME

SWAZILANDIA

TAILANDIA

TUNISIA

TURQUIA

UCRANIA

URUGUAI

VENEZUELA

ZIMBABWE

ETIOPIA

FILIPINAS

FINLANDIA

FRANÇA

GABÃO

GANA

GRECIA

GUINE-BISSAU

GUINE CONAKRY

HOLANDA

HONDURAS

HONG-KONG

HUNGRIA

ILHAS JERSEY

INDIA

INDONÉSIA

INGLATERRA

IRLANDA

ISLANDIA

ISRAEL

ITALIA

JAPÃO

JORDANIA

LETÓNIA

LÍBANO

LÍBIA

LIECHTENSTEIN

LITUÂNIA

LUXEMBURGO

MACAU

MALASIA

MALAWI

MALTA

MARROCOS

MAURICIAS

MEXICO

MOÇAMBIQUE

MONTENEGRO

Av. Elias Garcia, 57 - 7º  1049-017 LISBOA - PORTUGAL

Tel. (+351) 21 795 76 71 /2/3/4 • Fax (+351) 21 795 76 65 • E-mail: sisab@sisab.pt

•

www.mundoportugues.tv/canal/sisab-portugal/www.sisab.pt

mailto:sisab@sisab.pt
http://www.mundoportugues.tv/canal/sisab-portugal/
http://www.sisab.pt/
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