The greatest world show
of Portuguese Companies,
Brands and Products for export

A maior mostra mundial de Empresas, Marcas e
Produtos Portugueses para exportação

MAIS DE
500 EMPRESAS
EXPOSITORAS

MORE THAN
500
EXHIBITORS

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

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

MORE THAN
6.000 PRODUCTS
· GOURMET
· CERTIFIED
· BIOLOGICAL
· REGIONAL
and much more

SISAB PORTUGAL provided us with a great
opportunity. Just in those 3 days, I made
some good contacts and got to see different
products from different sectors. The trade
fair is very dynamic and fits our market
needs. There are products that I introduced
to our market because of SISAB.
Paulo Pereira
Agriberia - France

SISAB PORTUGAL. O ponto de encontro anual
SISAB PORTUGAL. The annual meeting point

MAIS DE
1.600
COMPRADORES
INTERNACIONAIS
DE 110 PAÍSES

MORE THAN
1.600
INTERNATIONAL
BUYERS FROM
110 COUNTRIES

A MAIOR
MOSTRA DE
MARCAS E
PRODUTOS
PORTUGUESES

THE LARGEST
SHOW OF
PORTUGUESE
PRODUCTS

Plataforma Logística, Alimentar e Fileiras Complementares

A maior plataforma de exportação de Produtos Portugueses

FRUT
FRU

PESCADO
SEAFOOD AND FISH

PECUÁRIA
MEAT AND POULTRY

BEBIDAS
DRINKS

AGRO-ALIMENTAR
GROCERY

VINHO
WINE

PRODUTOS DIETÉTICOS
DIET PRODUCTS

COMUNICAÇÕES
COMMUNICATION SERVICES

CERTIFICAÇÃO/QUALIDADE
CERTIFICATION/QUALITY

FLORES
FLOWERS

SERVIÇOS FI
FINANCIAL

LOGÍSTICA/TRANSPORTES
LOGISTICS/TRANSPORTS

EMBALAGENS
PACKAGING

FLORESTA E DERIVADOS
WOOD PRODUCTS

CERÂMICA
CERAMICS A

DOÇA
CONFECT

ss
SeSteocrte
or
Food & Beverage, Logistics and Complementary sectors

The largest export platform for Portuguese products

TAS
UITS

ARIA
TIONERY

INANCEIROS
SERVICES

A E VIDRO
AND GLASS

HORTÍCOLAS
VEGETABLES

AZEITE
OLIVE OIL

LACTICÍNIOS
DAIRY PRODUCTS

PRODUTOS BIOLÓGICOS
BIOLOGICAL PRODUCTS

ESPECIARIAS
SPICES

ALIMENT. P/ BEBÉS
BABY FOOD

CUTELARIA/HORECA/EQUIPAM.
CUTLERY/HORECA/EQUIPMENT

GASTRONOMIA
COOKING

TÊXTEIS/DESIGN
TEXTILES/DESIGN

MARKETING/BRINDES
MARKETING/GIFTS

SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA
EXCELLENCE SERVICES

TURISMO/REGIÕES
TOURISM/REGIONS

EXPOSIÇÃO
EXHIBITION

Desde 1995 as Empresas Portuguesas
estar no SISAB PORTUGAL faz com que
Since 1995 that the Portuguese Companies found that be in SISAB

SISAB PORTUGAL
A FEIRA DA
EXPORTAÇÃO

PRESENTES
MAIS DE
110 PAÍSES
DOS
5 CONTINENTES

descobriram que
exportar seja mais fácil.
PORTUGAL makes it easier to export.

MAIS DE
1.600
COMPRADORES
INTERNACIONAIS

A MAIOR
MOSTRA DE
PRODUTOS
PORTUGUESES

REFEIÇÕES
MEALS

PROVE

os melhores Produtos Portugueses
e faça também os seus negócios à mesa!

TASTE

the best of Portuguese Products
and make business at the same time

As refeições 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.
Meals at SISAB PORTUGAL are a moment of excellence to appreciate the sophisticated
Portuguese cuisine as well as special classy and distinctive products.

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, que são
uma excelente oportunidade para ficar a
conhecer os produtos alimentares de Portugal.

Unique wines and olive oils produced in Portugal,
the unmatched freshness of fish caught in the
coastal lines of the country, quality canned foods,
meat of “Barrosã” to “Mertolenga” produced with
the art of smoking and curing techniques, and
traditional sweets- all those can be tasted at SISAB
meals. Those meals are the perfect opportunity for
you to try the taste of Portugal.

Ementa
Menu
. ACÇÕES DE MARKETING
MARKETING ACTION
. REFEIÇÕES COM PRODUTOS DOS EXPOSITORES
MEALS MADE OF PRODUCTS IN EXHIBITION
. ECRÃS GIGANTES COM COMUNICAÇÃO
GIGANTIC SCREENS FOR COMMUNICATION
. EMENTAS COM Nº DO STAND E EMPRESA FORNECEDORA
MENUS WITH THE NAME AND Nº OF EXHIBITOR'S BOOTH
. E MUITO MAIS!
AND MUCH MORE!

Informação
Information

O melhor da
REFEIÇÕES
MEALS

GASTRONOMIA Portuguesa
The best of Portuguese GASTRONOMY

Pá de Porco à Padeiro

Coxa de Frango Monte Pedral

Coxa de Frango Monte Pedral

Polvo à Lagareiro

Arroz de Mariscos

Arroz de Pato

Carne de Porco à Alentejana

Bochechas de Porco com Migas
de Espargos Verdes

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

TESTEMUNHOS INTERNACIONAIS
INTERNATIONAL TESTIMONIALS

João António
Gabriel
Grupo MULTIPAN
Brasil
Brazil

É a primeira vez aqui
no SISAB PORTUGAL e
até em Portugal
mesmo. Estou a gostar
muito de tudo, desde à
organização da feira
aos produtos que já
encontrei. Dou o
exemplo dos almoços
que são uma maneira
excelente de
experimentar os
produtos. Estamos a
pensar importar
bacalhau. Trabalho
com uma rede de
padarias e confeitarias.
Temos no Brasil a
distribuição de mais de
500 produtos em parte
do estado de São
Paulo, Sul de São Paulo
e Norte do Paraná.

It’s the first time I’m at
SISAB PORTUGAL and
even in Portugal. I very
much like everything,
starting from the
organization of the trade
fair and trough the
products I’ve already
found. Lunches are an
example of an excellent
way to taste the products.
We’re thinking of importing
cod fish. I work with a
network of bakeries and
candy shops. In Brazil, we
distribute more than 500
products in parts of São
Paulo state, southern São
Paulo and North of Paraná
state.

Kirill Shebanov
ENOTEKA

Jasper Da Silva Endelt
ADELINO

Rússia
Russia

Dinamarca
Denmark

Curiosamente vim à
procura de vinhos,
mas encantei-me
pelos queijos e
sobretudo pelos
enchidos que têm
uma qualidade muito
superior aos
espanhóis. O SISAB é
extraordinário a
mostrar todo o
potencial português.

I came here looking for
wines, but I was
charmed by cheeses
and especially by cold
meats that have a much
higher quality than the
Spanish ones. SISAB is
extraordinary in
demonstrating the full
potential of Portugal.

É a segunda vez que
venho. O ano passado
tive oportunidade de
estar pessoalmente com
alguns dos produtores de
vinho portugueses que
importamos.
É um excelente evento
por isso decidimos voltar
este ano. No nosso caso
específico, voltar ao
SISAB PORTUGAL é uma
boa forma de nos
mantermos atualizados
relativamente aos
produtos gourmet que
este salão oferece.
(...) apreciamos alguns
azeites, azeitonas e
vinhos. Ao almoço
gostamos muito de
alguns queijos que
provámos assim como
das sobremesas.

This is the second time
I come to the trade fair.
Last year I have a
chance to personally
contact some of the
wine producers whose
wines we import.
This is an excellent
event, that’s why we
decided to come again
this time. In our specific
case, being back to
SISAB PORTUGAL is a
good way of keeping
updated on gourmet
products that this event
offers.
(…) we tasted some
olive oils, olives and
wines. At lunch, we very
much liked the cheeses
as well as desserts.

Ghassan Saab
ETS GEORGES ABOU ADAL

Hafid Benatallah
GSM MELI MARKET

Cláudia Trevino
PALÁCIO DE HIERRO

Líbano
Lebanon

Argélia
Algeria

México
Mexico

Esta é a minha primeira
presença na feira. Decidi
vir porque ainda não
tenho produtos
portugueses no portfólio
da minha empresa.
No fundo, vim ver todo
o tipo de produtos
alimentares,
particularmente
chocolates, azeites e
vinho. Os vinhos
portugueses têm ótima
qualidade, mas no
Líbano há muitos
produtores, por isso
tenho que importar
vinhos «diferentes» e
com uma boa relação
qualidade/preço.

This is the first time I
visit the trade fair. I
decided to come,
because we don’t have
Portuguese products in
our portfolio.
Actually, I came to see
all kinds of foods and
drinks, in particular
chocolates, olive oils
and wine. Portuguese
wines are of great
quality, but back in
Lebanon there are a lot
of producers, that’s why
I have to import
“different” wines with a
good balance between
quality and price.

Na Argélia não há
produtos portugueses,
mas aqui encontrámos
tudo o que queríamos
como confeitaria,
doçaria e pescado. Os
produtos são
excelentes e as
embalagens têm uma
excelente imagem.

In Algeria there are no
Portuguese products,
but here we found
everything we want
such as confectioneries
and fish. The products
are excellent and the
packaging has an
outstanding image.

Fiquei muito agradada
com um prato que
provei: arroz de pato!
Não existe este prato no
México e creio que seria
muito interessante levar
este conceito para o
meu país. Gostei muito
dos queijos também,
sobretudo aqueles mais
suaves e amanteigados.
Os doces de Portugal
também são muito bons
assim os néctares,
sobretudo de maracujá e
pêra-rocha, que são
deliciosos e têm um
sabor muito diferente
daqueles que se
produzem no México.

I was thrilled with a dish
I tasted: duck rice! It
doesn’t exist in Mexico,
and I believe it would be
very interesting to
import this concept to
my country. I also likes
cheeses, especially
those more soft and
creamy. The
confectionery of
Portugal is also very
good, as well as the
nectars, with a special
accent on the once of
passion fruit and Rocha
pears that are delicious
and have a very
different taste from
those produced in
Mexico.

TESTEMUNHOS DE EXPOSITORES
TESTIMONIALS OF EXHIBITORS

Como correu a feira?
A experiência está a ser
positiva. É uma boa
exposição para a marca,
e temos a oportunidade
de estar com os nossos
clientes. Fizemos
contatos com empresas
de todo o mundo onde
ainda não estamos
presentes: de África, da
Ásia, do Brasil, dos
países de leste. Para
uma empresa que quer
exportar vale a pena
estar presente.
Que produtos têm e
para onde os
exportam?
Somos uma empresa
transformadora de
pescado congelado.
Exportamos cerca de 25
por cento da produção
para vários países
europeus e para a
América do Norte.

BEIRA NOVA
Bruno Rodrigues

ALHEIRAS ANGELINA
(ALVES & RIBEIRO LDA)
Sónia Ribeiro Carvalho

TOPITEU - ALHEIRAS
DE MIRANDELA LDA.
Eduardo SantoS

Pescado
Seafood and Fish

Pecuária
Meat and Poultry

Pecuária
Meat and Poultry

How did the trade fair go?
It's been a positive
experience, so far. It's a
good show for the brand,
and we have an opportunity
to be with our clients. We've
also contacted companies
from all over the world
where we're not present yet:
Africa, Asia, Brazil, Eastern
European countries. For a
company that wants to
export it is worth being
present.
What products do you
have and what countries
do you export to?
We're a frozen fish
transformer. We export
around 25% of the
production to various
European countries and
North America.

O que os fez decidir
participar no SISAB
PORTUGAL?
Não tínhamos estado neste
certame e achamos que era
a oportunidade ideal para
promover os nossos
enchidos de excelência,
como os de caça.
Como correu a vossa
presença?
Foi «cinco estrelas». Todos
os que provaram os nossos
produtos, gostaram. Por
isso, pela visibilidade,
pelos contatos, valeu a
pena a nossa presença na
Feira. Na verdade,
concentra-se tudo neste
espaço: produtores e
importadores.
Trabalhamos muito nas
semanas que antecederam
o SISAB PORTUGAL para
estarmos presentes. Mas só
o facto que termos
participado já é positivo.
Fizemos contatos que já
tínhamos perdido. Os
contatos com importadores
do Brasil, de Angola e de
Macau foram os mais
interessantes.
É o nosso primeiro ano e,
certamente, vamos voltar
em 2013.

What made you exhibit
at SISAB PORTUGAL?
We've never been at this
trade fair, and we thought
it would be an opportunity
to promote our sausages
of excellence.
How did your presence
go?
It was “five stars”. All the
people who tasted our
products liked them.
That's why for the
visibility, for the contacts
obtained, our presence
was worth it. To tell you
the truth, everything's
concentrated at this
space: producers and
importers.
We work hard in the
weeks before SISAB
PORTUGAL starts. But
even the fact that we've
been here is already
positive. We've resumed
the contacts we had lost.
The contacts with
importers from Brazil,
Angola and Macao were
very interesting. It's the
first time we're are SISAB
PORTUGAL, and we'll be
back at 2013, for sure.

Já têm cariz de
exportação?
A Topiteu já tinha alguma
repercussão junto do
mercado da saudade,
designadamente França,
Suíça, Bélgica e
Luxemburgo. Temos
contatos para exportar
para Espanha, Alemanha,
Inglaterra e os PALOP:
Angola, Moçambique e
Cabo Verde. Ainda não
estamos no Brasil mas os
nossos produtos já estão
a ser comercializados lá
por uma outra empresa.
Ambicionamos chegar a
mercados como Macau,
China e Hong Kong,
países com os quais já
temos alguns contatos.
Neste momento, as
exportações valem 7% do
nosso volume de vendas.
Como foi o SISAB
PORTUGAL?
Muito positivo. É um
"palco" único no nosso
país para mostrar os
nossos produtos a outros
países. Tivemos contatos
com norte-americanos e
canadianos e acredito que
chegar a estes países vai
ser possível.

Are you already in
export business?
Topiteu is already present
in Diaspora, namely in
France, Switzerland,
Belgium and Luxembourg.
We have contacts to
export to Spain, Germany,
England and Portuguesespeaking countries:
Angola, Mozambique and
Cape Verde. We're not in
Brazil yet, but our
products are
commercialized there by
another company.
We would like to reach
Macao, China and Hong
Kong, the three markets
we've already contacted.
At this moment, export is
worth 7% of our turnover.
How did SISAB
PORTUGAL go?
Very positive. It's a unique
“stage” in our country to
show our products to
foreign markets. We've
contacted NorthAmericans and
Canadians, and I believe
it is possible to reach
these countries.

PESCAVIDA
Orlando Bonifácio

FERREIRA DA SILVA SA
Maria João Avelino

LICOR BEIRÃO
Daniel Redondo

Pescado
Seafood and Fish

Frutas
Fruits

Bebidas
Drinks

Exportam para que
países?
O nosso core business é
a exportação:
exportamos 80 por cento
da produção, para 24
países, entre os quais
Espanha, França,
Luxemburgo, Bélgica,
Itália, Grécia, Rússia,
Canadá e Estados Unidos.
Em Nova Iorque (EUA) o
nosso peixe está em
quatro restaurantes com
três estrelas Michelin.
Que novos mercados
procuram?
O mercado asiático, como
Macau e Xangai (China) e
Singapura.
Como correu a Feira?
Correu muito bem.
Fizemos bastantes
contatos, revimos
clientes e vamos daqui
com boas possibilidades
de novos negócios,
nomeadamente para o
Brasil.

What countries do you
export to?
Our core business is
export: we export 80% of
our production to 24
countries, such as Spain,
France, Luxembourg,
Belgium, Italy, Greece,
Russia, Canada and
United States. In New
York (USA) our fish is
served in four restaurants
with three Michelin stars.
What new markets are
you looking for?
The Asian market, such
as Macao, and Shanghai
(China), and Singapore.
How did the trade fair
go?
It went very well. We've
made quite a number of
contacts, reviewed clients
and we have here some
good possibilities of new
businesses, namely with
Brazil.

É a segunda
participação no SISAB
PORTUGAL...
Estivemos há dois anos e
voltamos em 2012.
Fizemos bons contatos
na primeira participação
e quisemos verificar a
vossa evolução e se
podemos evoluir
convosco.
A quota de exportação
é de 90%...
Exatamente. A maior
parte da fruta disponível
é para o mercado
externo. No que
concerne à pêra Rocha e
maçã, a maior fatia da
exportação é para a
Rússia e Brasil.
Exportamos também
para a Europa e norte de
África - um mercado que
queremos explorar mais.
Tivemos bastantes
contatos de PALOP,
Angola, Moçambique,
Cabo Verde. Também
recebemos visitas do
norte da Europa
sobretudo Polónia, e
ainda Suíça e
Luxemburgo.

It's our second
participation at SISAB
PORTUGAL…
We exhibited two years
ago and we're back in
2012. We made some
good contacts during our
first presence, and we
wanted to check your
evolution and the
opportunity to evolve
together with you.
Your share of export is
90%...
Exactly. Most of the fruits
available is destined to
external market. What
concerns pear Rocha and
apple, most part is
exported to Russia and
Brazil. We also export to
Europe and Northern
Africa, the market that
we'd like to explore. We've
had quite a number of
contacts with Portuguesespeaking countries, such
as Angola, Mozambique,
Cape Verde. We were
also visited by Polish
companies, as well as
Switzerland and
Luxembourg.

Qual é a aceitação fora
de Portugal?
A maior recetividade é
onde existem portugueses
e os nossos emigrantes
são os maiores
'embaixadores' do Licor
Beirão lá fora. Noutros
países temos entrado aos
poucos, temos a noção
que este processo é uma
maratona. De resto, quem
prova adora o Licor
Beirão. Por todo o mundo,
este é um produto
conhecido e temos vindo
a trabalhar alguns
mercados como a
Alemanha, Suíça e Angola.
Como correu o
certame?
Esta é a quarta
participação no SISAB
PORTUGAL e sentimos que
a feira melhora todos os
anos, no sentido de captar
compradores
interessantes a nível
mundial. Tem sido muito
proveitoso. O modelo de
trazer cá os compradores
é excelente. Nada como
virem a Portugal,
conhecerem o país e
experimentar o nosso
produto.

How is your product
accepted outside
Portugal?
The largest receptivity is
where Portuguese
communities exist, and
our emigrants are the
biggest “ambassadors” of
Liquor Beirão. We've
opened other countries a
little bit, we do realize
that this process is a
marathon. Otherwise,
who tastes Liquor Beirão
loves it. This products is
well-known in various
countries, and we've been
working for example with
Germany, Switzerland and
Angola.
How did this trade fair
go?
This is our fourth
participation at SISAB
PORTUGAL, and we feel
that the event gets better
every year, and brings
interesting buyers from all
over the world. It's been
very fruitful. Bringing here
international buyers is an
excellent model. There's
nothing better than come
to Portugal, get
acquainted to the country
and taste our product.

Lisboa e a plataforma
de negócios do
SISAB PORTUGAL

PLATAFORMA
PLATFORM

Lisbon and the business platform of SISAB PORTUGAL
Alfama

PROVAS
TASTINGS

Rossio

ESPAÇO REFEIÇÕES
E ANIMAÇÃO
MEALS AND ANIMATION

MEO Arena. Parque das Nações, Lisboa.

Station/Gare
Station/Gare
do
do Oriente
Oriente

ENTRADA
ENTRANCE
Mosteiro dos Jerónimos

CREDENCIAÇÃO
ACCREDITATION

Sintra

STANDS EXPOSITORES
EXHIBITORS STANDS

Cascais

Shopping

A informação contida neste documento é propriedade da Mundiventos. Não é permitida a cópia ou cedência sem autorização.

VISITAS
VISITS

VENHA CONHECER PORTUGAL!
GET TO KNOW PORTUGAL!

Portugal

Número limitado de participantes. Reserve já! para outras Visitas... contacte-nos.
Limited number of participants. Book now! Others Visits... contact us.

Douro

Portugal

Douro

Alentejo

Portugal

Alentejo

Sintra e Cascais

Sintra and Cascais

Participating is having the opportunity to discover Portugal
and it's regions through their different traditions and
customs. Both of them are connected to the Portuguese
Cuisine.
Discover the best of what Portugal has to offer!

Portugal

Participar nas Visitas Educacionais é ter a oportunidade
de descobrir Portugal e as suas regiões através dos
seus costumes e tradições. Ambas as visitas estão
ligadas com a Gastronomia Portuguesa.
Descubra os segredos que Portugal tem para lhe
mostrar!

Setúbal

Portugal

Setúbal

Wines of Lisbon

Portugal

Vinhos de Lisboa

Lisboa

Lisbon

GUIA DO COMPRADOR
BUYERS GUIDE

Obrigatório Mandatory

Sugerido Suggested

Participar nas visitas educacionais que a
organização dinamiza para melhor
conhecimento local das empresas portuguesas.

Estabelecimento de
negócios e parcerias
com empresas
portuguesas.

Participate in SISAB PORTUGAL's
educational visits for a better knowledge
of Portuguese companies.

Establishing
business
partnerships
with Portuguese
companies

Credenciar-se com crachá
válido, única forma de
aceder livremente ao
espaço de exposição.
Please bring a valid badge,
accredited at registration,
to be permitted into the
exhibition areas.

Visitar todos os stands a fim de contactar
melhor com a totalidade dos produtos
presentes.
Visit all the booths to make
better contacts with exhibitors.

Contactar de imediato a
organização em caso de perda
ou extravio do crachá.
Contact the organization
immediately in case of a
loss or misplacement
of the badge.

ENGLAND

NY
MAC COMPA

D
S MCDONAL
MARY ADAM
01001

Proibido Forbidden
Vender produtos, marcas
ou serviços durante o
SISAB PORTUGAL.

.

Sell products,
brands, or services
at SISAB Portugal.

Vir ao SISAB PORTUGAL se não
for importador, vendedor ou
distribuidor de produtos do
setor agro-alimentar, excepto se
no futuro tiver actividade
nesse setor.

Participar nas refeições ao
longo do evento como forma
de degustar os produtos
apresentados na feira.
Participate in
meals throughout
the event as
way of tasting
products
presented
at the fair.

Coming to SISAB PORTUGAL if not
import, sell or distribute products
of Food and Beverage sector.

Estabelecer e fomentar
contactos com empresas que
não estejam presentes dentro
do espaço de exposição do
SISAB PORTUGAL, durante os
três dias de duração do evento.
Establish contacts with
companies outside of
SISAB PORTUGAL during
the 3 days of the event.

Agendar atempadamente com a
organização reuniões de trabalho
com determinada empresa ou
marca que pretenda contactar.
Schedule your
meetings with a
certain company
or brand at the
fair with the help
of the organization.

Não falte ao ponto

de encontro anual!
Don’t miss the annual meeting point!

O mundo inteiro encontra-se no SISAB PORTUGAL. O Ponto de encontro anual.
The whole world is in SISAB PORTUGAL. The annual meeting point.
AFRICA DO SUL

ETIOPIA

NICARAGUA

ALEMANHA

FILIPINAS

NIGERIA

ANDORRA

FINLANDIA

NORUEGA

ANGOLA

FRANÇA

NOVA ZELANDIA

ANTILHAS HOLANDESAS

GABÃO

OMAN

ARABIA SAUDITA

GANA

ARGELIA

GRECIA

ARGENTINA

GUINE-BISSAU

AUSTRALIA

GUINE CONAKRY

AUSTRIA

HOLANDA

BELGICA

HONDURAS

BERMUDAS

HONG-KONG

PANAMA
PARAGUAI
PAQUISTÃO
PERU
POLONIA
PORTUGAL
QUENIA

BOLIVIA

HUNGRIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

ILHAS JERSEY

QUIRGUISTÃO

BRASIL

INDIA

REP. DEM. TIMOR

BULGARIA

INDONÉSIA

REP. C. AFRICANA

CABO VERDE

INGLATERRA

REP. CHECA

CAMARÕES

IRLANDA

REP. DEM. CONGO

CANADA

ISLANDIA

REP. DO CONGO

CHILE

ISRAEL

REP. DOMINICANA

CHINA

ITALIA

ROMENIA

CHIPRE

JAPÃO

RUSSIA

COLOMBIA

JORDANIA

S. TOMÉ E PRINCIPE

COREIA DO SUL

LETÓNIA

SENEGAL

COSTA DO MARFIM

LÍBANO

COSTA RICA

LÍBIA

CROACIA

LIECHTENSTEIN

CUBA

LITUÂNIA

DINAMARCA

LUXEMBURGO

EGITO

MACAU

EQUADOR

MALASIA

SERVIA
SUDÃO
SUECIA
SUIÇA
SURINAME
SWAZILANDIA
TAILANDIA

EMIRADOS ÁRABES U.

MALAWI

ESCOCIA

MALTA

TUNISIA

ESLOVAQUIA

MARROCOS

TURQUIA

ESLOVENIA

MAURICIAS

UCRANIA
URUGUAI

ESPANHA

MEXICO

E.U.A.

MOÇAMBIQUE

VENEZUELA

ESTONIA

MONTENEGRO

ZIMBABWE
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