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1. ENQUADRAMENTO

O presente documento insere-se no âmbito do projecto ExportRibatejo 2020, o qual é
apoiado pelo COMPETE e tem como objectivo estratégico a melhoria do posicionamento
das empresas participantes no mercado global, permitindo que estas iniciem exportações
ou reforcem o seu potencial exportador, consolidando quotas de mercado ou diversificando
os seus mercados.
O objectivo geral do presente documento serve como base à conclusão final do projecto de
identificação e caracterização dos principais importadores nos novos mercados a abordar
pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, nomeadamente o Chile,
Colômbia, Gana e Canadá.
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2. METODOLOGIA DESENVOLVIDA
Para a implementação do projecto, a Market Access propôs os seguintes serviços,
agrupados em duas acções:
ACÇÃO 1 – LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMPORTADORES
A1.1 – Sessão de trabalho para arranque do projecto (“kick-off”)
Foi realizada uma sessão de trabalho presencial com a NERSANT, na presença do gestor de
projecto da Market Access, tendo em vista:


Partilhar toda a informação sobre o projecto que seja relevante para o sucesso
do projecto;



Recolher material sobre a NERSANT e sobre o projecto e que possa ser
disponibilizada a todos os potenciais importadores a contactar;



Definir o perfil ideal das entidades/personalidades a convidar;



Alinhar a visão e as expectativas em relação ao projecto, bem como a
calendarização das diferentes etapas e pontos de avaliação intermédios.

Deliverables: Relatório das conclusões da sessão

A1.2 – Levantamento, Identificação e Caracterização dos Importadores
 Pesquisa e identificação de potenciais importadores adequados em cada um dos
mercados e que correspondam ao perfil definido na reunião de arranque do
projecto (A1.1);
 Realização de ficha de caracterização de cada um dos importadores
identificados;


A caracterização de cada importador foi apresentada em formato de ficha
simplificada

de

caracterização

e

incluiu

os

dados

qualitativos

e

quantitativos, contemplando, no mínimo a seguinte informação:
o

Nome da Empresa;

o

Actividade;
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o

País;

o

Contactos gerais/pessoas de contacto;

o

Breve descrição da empresa;

o

Principais marcas/empresas com quem trabalha;

o

Locais onde opera (cadeias de lojas, retalho, B2B, B2C, clientes);

o

Dados relativos à importação da empresa e, complementarmente, se
já desenvolve actividade importadora em Portugal;

o

Identificação dos potenciais produtos com interesse nome, contactos
e caracterização das principais actividades;

 Selecção com a NERSANT dos importadores internacionais prioritários a contactar
em cada mercado.
Deliverables: Ficha de caracterização das entidades.

ACÇÃO 2 – CONTACTO DIRECTO E AUSCULTAÇÃO DE INTERESSE


A última acção do projecto desenrolou-se através do estabelecimento de
contacto com os potenciais parceiros para:


Apresentação da Região;



Avaliação do seu interesse nos produtos/serviços do sector em causa.

Deliverables:


Fichas de caracterização das entidades com descrição das oportunidades;



Relatório final do projecto.

Nota: As respetivas fichas de caracterização das entidades com descrição das
oportunidades encontram-se nos anexos I, II, III e IV. A base de dados da empresas
contactadas nos mercados está representada no anexo VI.
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3. CRONOGRAMA DO PROJECTO
O prazo para a prestação dos serviços descritos teve início no final do mês de Maio de 2016
e termina até à data de 31 de dezembro 2016.

Mês

Mai

Acções

Jun

Jul

Ags

Set

Out

Nov

Dez

A 1 – LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DE IMPORTADORES
A1.1 – Sessão de trabalho para arranque do projecto (“kickoff”)
Deliverables: Relatório da Sessão
A1.2 – Levantamento, Identificação e Caracterização dos
Importadores
Ficha de caracterização das Entidades
A2 – CONTACTO DIRECTO E AUSCULTAÇÃO DE INTERESSE
Ficha de caracterização das Entidades com descrição das
oportunidades
Relatório Final do Projecto
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4. CARACTERIZAÇÃO DOS IMPORTADORES IDENTIFICADOS
Ao longo do projecto de levantamento, identificação e caracterização dos principais
importadores nos novos mercados a abordar pela NERSANT – Associação Empresarial da
Região de Santarém, foram identificadas e contactadas um total de 51 empresas.
Os sectores em análise nos mercados foram a indústria metalomecânica, sector
agroalimentar e sector da construção e materiais de construção. Os importadores
identificados relativos ao sector agroalimentar correspondem a 55% da análise realizada,
sendo o sector mais relevantes em todos os mercados. Seguidamente, no sector da
construção e materiais de construção foram identificados 17 importadores, valor que
corresponde a 33% da análise. A indústria metalomecânica representou, assim, apenas 10%
da análise. De ressalvar, que foi também identificada e contactada a Associação Industrial
do Gana devido ao seu importante papel mediador das relações empresariais do mercado
ganês com o exterior.

Análise dos Importadores Identificados nos Mercados
Importadores

%

Total de Importadores Identificados

51

100%

Importadores Identificados Sector Agroalimentar

28

55%

Importadores Identificados Sector Construção

17

33%

Importadores Identificados da Indústria Metalomecânica

5

10%

Total de Importadores Canadá

12

24%

Total de Importadores Colômbia

12

24%

Total de Importadores Chile

13

26%

Total de Importadores Gana

14

27%

Importadores que demonstram interesse na R egião

45

88%

Importadores que não demonstram interesse na Região

6

12%
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4.1. Canadá
O Canadá é um país com uma grande dimensão e rico em recursos naturais.
Economicamente e tecnologicamente, o país tem-se vindo a desenvolver em paralelo
com os Estados Unidos da América.
Como uma sociedade altamente tecnológica com um PIB na ordem dos biliões de
dólares, a economia canadiana assemelha-se muito à vizinha norte-americana pelo seu
mercado orientado para o crescimento económico, elevados volumes de produção e
elevados padrões de vida.

Análise dos Importadores Identificados no Canadá
Total de Importadores Identificados

12 importadores

Importadores Identificados Sector Agroalimentar

7 importadores

Importadores Identificados Sector Construção

4 importadores

Importadores Identificados da Indústria

1 importadores

Metalomecânica
Empresas que demonstraram interesse em conhecer

7 importadores

a Região de Santarém
Empresas que não demonstraram interesse em

5 importadores

conhecer a Região de Santarém

Empresas contactadas no mercado:


Centura Floor and Wall Fashions;



S & F Food Importers;



National Importers Inc;



Dovre Importer and Export Ltd;



Ferma Food Products;



Husky Food Importers;



Unibel Company Ltd;



Shnier



Edoko Food Importers Ltd;



Stone Tile International;



Tree Of Life Canada;



Allmar Inc;



Russel Metals Inc.
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O sector agroalimentar canadiano apresenta inúmeras oportunidades para a exportação
de produtos de origem portuguesa. Ao nível do topo da pirâmide de produtos
agroalimentares importados pelo país, destaca-se o azeite, bolachas e a fruta fresca.
Analisando o volume de importações e exportações do país para Portugal e para o
Mundo pode-se concluir que o mercado canadiano tem especial preferência pela
importação de vegetais e frutas frescas, azeite, molhos, condimentos e vinagre,
enchidos, mel, compotas e doces.
O Canadá é um país altamente tecnológico e cuja indústria procura, muitas vezes, bens
de capital para suportar a sua actividade. Segundo dados divulgados pelo governo do
Canadá, o volume de importações canadianos do sector metalomecânico aumentou
11,2% em 2015.
O mercado da construção e seus materiais revela-se em grande expansão, sendo um dos
maiores ao nível mundial. Para além do grande número de novas infraestruturas,
existem inúmeras oportunidades também no sector da reabilitação de edifícios.

Nota: As fichas de caracterização das entidades com descrição das oportunidades
relativas ao Canadá estão incluídas no Anexo I.
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4.2. Gana
O Gana é frequentemente reconhecido como um dos países mais estáveis do continente
Africano. O Gana é um país rico em recursos nacionais tais como ouro, diamantes,
madeira e cacau.
A agricultura tem vindo a ser tradicionalmente a maior atividade da economia do Gana,
sendo os produtos à base de cacau a principal exportação do país. O setor
metalomecânico assume-se como suporte fundamental para as indústrias petrolífera e
da construção. A nível do sector da construção, o mercado tem vivenciado um
crescimento devido às lacunas existentes em termos de infraestruturas do mercado.

Análise dos Importadores Identificados no Gana
13 importadores e

Total de Importadores Identificados

associação

Importadores Identificados Sector Agroalimentar

6 importadores

Importadores Identificados Sector Construção

5 importadores

Importadores Identificados da Indústria

2 importadores

Metalomecânica
Empresas que demonstraram interesse em conhecer
a Região de Santarém

13 importadores

Empresas que não demonstraram interesse em

1 importador

conhecer a Região de Santarém

Empresas contactadas no mercado:


Paytell Company Limited;



HMD Forewin Ghana;



K.K Peprah Company Limited;



Dem Ghana;



Adom Mbroso Cold Stores Limited;



Gold Coast Matcom Ltd;



Humano Ghana;



Golden Web Limited;



Laud Jay Trading Ventures;



Koala Shopping Center;
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Asadtek Group Ltd;



Forewin Ghana Ltd;



Pricoil Ghana Limited;



Association of Ghana Industries.

O Gana é dotado de abundantes recursos naturais, onde o sector agrícola representa
cerca de 25% do PIB. No entanto, reforça-se a necessidade de importações de várias
tipologias de produtos tais como: arroz, molhos e condimentos, margarinas, água
engarrafada, entre outros.
O mercado construtivo revela-se em fase de crescimento devido às necessidades na área
das infraestruturas, nomeadamente ao nível das vias de comunicação, da ferrovia, do
abastecimento de água, do saneamento, das comunicações, da proteção costeira, do
controlo de cheias, do imobiliário (residencial, industrial e comercial) e da energia.
Suporte fundamental para as indústrias petrolífera e da construção, a indústria
metalomecânica no Gana evidencia uma elevada importação de materiais e
equipamentos provenientes deste sector, devido, sobretudo, à elevada necessidade de
competências e equipamentos específicos à operação metalomecânica.

Nota: As fichas de caracterização das entidades com descrição das oportunidades
relativas ao Gana estão incluídas no Anexo II.
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4.3. Colômbia
A Colômbia é o terceiro país mais populoso da América Latina, depois do Brasil e do
México. Em termos do produto interno bruto (paridade do poder de compra) ocupou em
2015 a quarta posição, face aos seus países vizinhos da América Latina e foi a 31ª
economia mundial.
O mercado colombiano conta com uma grande diversidade territorial e é detentor de
uma ampla variedade de recursos naturais e recursos energéticos. A exploração
petrolífera é uma das principais actividades económicas, possuindo também a
exploração de gás natural e carvão.

Análise dos Importadores Identificados na Colômbia
Total de Importadores Identificados

12 importadores

Importadores Identificados Sector Agroalimentar

4 importadores

Importadores Identificados Sector Construção

7 importadores

Importadores Identificados da Indústria

1 importador

Metalomecânica
Empresas que demonstraram interesse em conhecer
a Região de Santarém
Empresas que não demonstraram interesse em

12 importadores
0 importadores

conhecer a Região de Santarém

Empresas contactadas no mercado:


Franquicias Sandwich Qbano;



QBCO S A;



Decorceramica SAS;



Industrias de Alimentos Zenú;



Gricol;



Conconcreto;



Invesa S.A. - Sapolin;



El Condor;



Levapan S.A.;



Cimbrados S.A.



Plastilene S.A.;
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A Colômbia é um país com um elevado volume de produção de produtos alimentares. As
importações alimentares decresceram ligeiramente em 2015, sendo o milho e o trigo os
produtos mais importados pelo país. O mercado procura, adicionalmente, azeite, óleo
de soja, grãos, arroz, água mineral, preparados e conservas de atum, óleo de palma em
bruto, preparações alcoólicas e leite em pó.
Em 2014 a indústria metalomecânica representou cerca de 14% da produção industrial
nacional. A indústria metalomecânica serve de apoio a diversos sectores industriais do
país, importando maioritariamente veículos para fins turísticos, máquinas automáticas
para tratamento e processamento de dados, aeronaves, aparelhos receptores de
televisão e telecomunicações e alarmes de cobre refinado.
A indústria da construção na Colômbia é a terceira maior da América Latina, depois do
Brasil e México. Para além do sector imobiliário residencial e institucional reforça-se o
grande investimento em infraestruturas rodoviárias e plataformas logísticas e
portuárias.

Nota: As fichas de caracterização das entidades com descrição das oportunidades
relativas à Colômbia Canadá estão incluídas no Anexo III.
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4.4. Chile
Com uma população de cerca de 17,8 milhões de habitantes, o Chile representa uma das
mais competitivas economias da América Latina.
O Chile é um mercado bastante atractivo em termos de relações bilaterais com outros
países, o Chile distingue-se por ser um dos países mais estáveis da região em termos
económicos, sociais e políticos. A economia chilena caracteriza-se por uma grande
abertura ao exterior e por uma especialização da produção nacional, nomeadamente em
produtos como o cobre, pasta de papel, salmão (2º exportador mundial), peixe, vinhos
(5º exportador e 9º produtor) e frutas e legumes.

Análise dos Importadores Identificados no Chile
Total de Importadores Identificados

13 importadores

Importadores Identificados Sector Agroalimentar

11 importadores

Importadores Identificados Sector Construção

1 importador

Importadores Identificados da Indústria

1 importador

Metalomecânica
Empresas que demonstraram interesse em conhecer
a Região de Santarém
Empresas que não demonstraram interesse em

13 importadores
0 importadores

conhecer a Região de Santarém

Empresas contactadas no mercado:


Agricola Super Ltda;



Cia Molinera San Cristobal S.A;



Comercializadora Interandina S.A.;



Sucden Chile S.A.;



Cial Alimentos S.A.;



Alimentos Y Frutos S.A;



Comercial Chacao S.A.;



Ingeneria Civil Vicente S.A.;



Marfrig Chile S.A.;



Frigorifico de Osorno;



Metalurgica Sudamericana S.A.;



Watts S.A.
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Multiaceros S.A.;

Entre Janeiro a Abril de 2016 as importações chilenas de bens alimentares ascenderam a
USD 3.429 milhões de dólares, sendo a carne desossada, o milho, açúcar, cerveja, óleo
de soja, concentrados de proteínas, bebidas alcoólicas e batatas preparadas, os
produtos com maior participação no volume de importações. Apesar do sector
agroalimentar

ser

bastante

representativo

no

PIB

do

país,

existem

grandes

oportunidades de exportação de produtos alimentares para o mercado.
O sector metalomecânico do Chile teve um decréscimo de 3,9% nos seus níveis de
produção durante o ano de 2015. A nível de importações, realça-se a importação de
veículos automóveis e de alta cilindrada, máquinas para processamento de dados,
equipamentos para produção de energia eólica, geradores de corrente contínua,
dispositivos semicondutores e equipamentos para controlo e distribuição de energia.
O sector da construção vive uma situação de declínio e estagnação devido à menor
atividade da economia, à incerteza das reformas estruturais, aos problemas de
disponibilidade de solo urbano, ao encarecimento das obras de construção devido a
questões regulamentares, à subida do dólar e às crescentes restrições bancárias ao nível
de financiamento de projetos.

Nota: As fichas de caracterização das entidades com descrição das oportunidades
relativas ao Chile estão incluídas no Anexo IV.
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5. APRESENTAÇÃO DA REGIÃO DE SANTARÉM
Como forma de dar a conhecer Portugal e, nomeadamente, a Região de Santarém, foi
desenvolvida uma apresentação institucional, a qual foi difundida junto dos contactos
identificados no mercado.
Uma

apresentação

institucional

é

um

importante

meio

de

divulgação

da

empresa/organismo, a qual garante uma comunicação adequado com o público.
Adicionalmente, trata-se de uma base de apoio ao desenvolvimento de acções de
promoção e comunicação, possibilitando uma unificação do discurso da empresa e
garantindo que a mensagem desejada está a ser transmitida para o seu público.
A apresentação desenvolvida teve como principais objectivos:


Dar força e credibilidade à NERSANT;



Apresentar com clareza a Região de Santarém;



Dar a conhecer os sectores prioritários da região, bem como alavancar as suas
vantagens competitivas;



Atrair o maior número de empresas com potencial importador para visitar a
região e estabelecer relações comerciais com o seu núcleo empresarial



Ressalvar as vantagens inerentes ao desenvolvimento de negócios com empresas
da região de Santarém

Por conseguinte, foram incluídos na apresentação institucional os seguintes conteúdos:


Dados empresariais da região de Santarém tais como, o número de empresas,
investimento em investigação e desenvolvimento e o valor acrescentado bruto da
região;



Apresentação dos sectores predominantes;
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Know-how empresarial;



Possível oferta da região.

Nota: A apresentação da região está incluída no Anexo V.
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6. CONCLUSÃO
O presente documento sintetiza os resultados do estudo de levantamento, identificação
e caracterização dos principais importadores nos novos mercados a abordar pela
associação – Chile, Colômbia, Gana e Canadá – por forma a garantir a identificação de
entidades estrangeiras com o perfil adequado às reais necessidades e interesses das
empresas participantes no projecto ExportRibatejo 2020.
O sector agroalimentar foi, evidentemente, o sector que demonstrou maior volume de
oportunidades em todos os mercados e maior adequação face à oferta portuguesa e à
procura dos mercados do Gana, Canadá, Colômbia e Chile.
Os sectores da construção e da indústria metalomecânica demonstraram, igualmente,
interesse em conhecer a oferta da região de Santarém. No entanto, os importadores
enunciaram alguns possíveis obstáculos à realização de trocas comerciais entre os
mercados devido aos custos de transporte entre os países.
Em suma, a grande maioria das empresas contactadas revelou interesse significativo em
conhecer a oferta da região de Santarém. No total, 88% das empresas gostariam de
visitar a região e reunir com as suas empresas e apenas 12% dos importadores
contactados afirmou que não procuram introduzir uma maior oferta no seu portefólio de
produtos. As razões apontadas prende-se com a falta de disponibilidade da empresa em
incorporar novos produtos e com os custos de transporte associados à importação dos
mesmos.

Matosinhos, 23 de Dezembro de 2016
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7. ANEXO I

Fichas de caracterização das entidades com
descrição das oportunidades relativas ao
Canadá
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NERSANT - Estudo de Mercado | Canadá
Nº1

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Centura Floor and Wall Fashions (Centura (Toronto) Ltd)

Nome da empresa

Endereço

Website

http://www.centura.ca/

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

950 Lawrence Ave W, NORTH YORK, Ontario

E-mail

-

toronto@centura.ca

Telefone

Ross Keltie

E-mail direto

Vice-presidente

M6A 1C4

(416) 785 5165

keltie@centura.ca

Caraterização da empresa
Principal Atividade

Materiais de Construção

Descrição da Empresa

Centura continuou a crescer e tornou-se numa empresa agora conhecida como uma das melhores distribuidores de
revestimento de pavimento da America do Norte. Centura importa produtos dos maiores fabricantes de todo o mundo
– Itália, Espanha, Turquía, Ásia, América do Sul e os EUA. Centura procura os produtos melhores e mais inovadores para
proteger o ambiente. Eles oferecem uma ampla gama de produtos de acordo com os requisitos atuais da LEED. O
departamento de telha cerâmica está especializado em revestimento cerâmico de paredes, de pavimento, mosaicos,
porcelana normal e esmaltada, vidro e produtos especializados.

Produtos e/ou Serviços

Estão alinhados com os maiores fabricantes do Canadá como Amtico, Tarkett, Schluter, Venture Carpets, Bell Carpets
e Vallefoam.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição
(lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

90,63 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

500

Centura tem 14 lojas estrategicamente localizadas por todo o Canadá. Estes locais possuem de showrooms completos e
instalações de armazenamento. A empresa desenvolve relações comceriais com arquitectos, designers, construtores e
empresas comercializadoras de materiais de construção.

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
pretende importar

Importam vinil, pedras naturais e vidros.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região de
Santarém

Estariam interessados em conhecer novos produtos mas teriam que analisar a qualidade dos produtos e os preços
praticados, devido a constrangimentos logísticos e de transporte.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
National Importers Inc

Nome da empresa

Endereço

Website

120 - 13100 Mitchell Road, Richmond, BC

E-mail

http://www.nationalimporters.com/

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

E-mail direto

-

murraybell@nationalimporters.com

Telefone

Murray Bell

Vice-presidente, Desenvolvimento Comercial

V6V 1M8

(604) 3241551

murraybell@nationalimporters.com

Caraterização da empresa
Principal Atividade

Importadores de produtos alimentares

Descrição da Empresa

A National Importers importa especialmente alimentos e bebidas para o mercado norte americano. Eles trabalham
com mais de 500 produtos alimentares para o retalho a partir das suas instalações de armazenagem de última
geração. Com 60 anos de experiência, a empresa já conseguiu introduzir os produtos dos seus fornecedores no
mercado norte americano.

Produtos e/ou Serviços

alimentos para bebés, padaria , condimentos, confeitaria, molhos, sopas, cremes, peixe enlatado, fruta enlatada,
bebidas quentes, especiarias e temperos.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

22,66 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

50

A Taste of Thai, Bee Brand, Better Than Bouillon, Caramella, Cavenders, China Sun, Eastern Star, Sea Far, Maggi,
Gia, Woodlands, Twinings, St.Dalfour, Pennoti, Granthams, Haribo. Distribution Channel: Amazon.ca, Bulk Barn,
Longos, Colemans, Highland Farms, Loblaws, London Drug, Walmart, Shoppers Drug Mart, Sobeys, Toys R us, Metro

Logotype

A empresa já importa de Portugal?

Não

Principais produtos que a empresa
pretende importar

Importam condimentos, molhos e sopas instantâneas.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região de
Santarém

Não se revelaram muito interessado, de momento não pensam incluir mais produtos no seu portefólio.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Ferma Food Products
Unibel Company Ltd.

Nome da empresa

Endereço

Website

http://www.fermafoods.com/

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

44 Atomic Ave, Toronto, ON,

E-mail

Telefone

E-mail direto

(416)5333591

sbelas@fermafoods.com

Caraterização da empresa
Principal Atividade

Importador e distribuidor de produtos agroalimentares portugueses.

Descrição da Empresa

Ferma Food Products, faz parte da Unibel Company Ltd., e apresenta-se como um dos maiores importadores,
armazenista e distribuidor de produtos portugueses no Canadá.

Produtos e/ou Serviços

Feijões, farinha, arroz; molho, condimentos, especiarias; água, sumos, nectares; bolachas, biscoitos, bolachas
"wafer"; vegetais congelados, peixe e marisco congelado; peixe enlatado, peixe salgado; oleo, vinagre, pickles,
azeitonas, termoços; café, chá; chocolate, doces, petiscos; compota, sobremesas, mel e produtos de limpeza.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

11.86 Milhões de US dólares (Unibel Company Ltd)

Número de
Funcionários

Logotype

Sim

Azeitonas, azeite, mel, vinagre e peixe congelado.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região de
Santarém

Sim.

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016

48

Incopil, Macarico, Compal, Carvalhelhos, Pedras Salgadas, Luso Natural Mineral Water, Sumaol, Danesita, Moacor
Maria,Triunfo, Viera, Roveredo,Portucale, Saloio, Campones, Delta, Nestle, Deltea, Lipton, Pintarolas, Regina,
Penha, Beirabaga, Casa de mateus, Branca de Neve, Micau, Ajax cleaners.

Principais produtos que a empresa
pretende importar

■

-

sbelas@fermafoods.com

Steve Balas

Gerente

M8Z 5L1

Importam, também, vários produtos dos Açores.
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Edoko Food Importers Ltd

Nome da empresa

Endereço

Website

1335 Kebet Way, Port Coquitlam, BC

http://www.edokofood.ca/

Pessoa de Contacto

Posição

■

E-mail

Código Postal

E-mail direto

-

info@edokofood.com

Telefone

Neal Letourneau

Presidente

V3C 6G1

(604) 944 7332

n.letourneau@edokofood.com

Caraterização da empresa
Principal Atividade

Importação e distribuição de bens alimentares

Descrição de empresa

A Edoko Food Importers Ltd. foi fundada pelos Sr. e Sra. Koltzenburg em Winnipeg em 1957 antes da sua expansão
para British Columbia na costa oeste do Canadá. Edoko cresceu de uma empresa pequena e familiar para um
importador/fornecedor com mais de 30 funcionários. Ao longo dos últimos 50 anos, Edoko prestou os seus serviços
a relevantes cadeias de lojas, lojas gourmet e retalhistas independentes na zona Oeste do Canadá (Alberta,
Manitoba, Saskatchewan e British Columbia). A empresa procura constantemente alargar o seu portefólio de
produtos como forma de satisfazer as necessidades dos seus clientes.

Produtos e/ou Serviços

Queijo, Azeite, Vinagre, Condimentos, Compotas, Cremes, Bebidas quentes

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição
da marca (lojas, retalho,
principais clientes…)

8,16 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

35

Queijos - Bayernland, Belle de Hollande, Emborg, ERU, Foothills Creamery, Landana, Rocky Mountain,
VeboBayernland; Azeite, Vinagre, Condimentos - Antonella's, Arizona Pepper, Canadian Club, Canton, Conimex,
Fallot, Heinz; Compotas e Cremes - Bonne Maman, Graftshafter, Laura Secord, Mackays, Mrs. Bridges, Nusco,
Peggy Rose's, Raisa; Bebidas quentes - Becks, Elit, Holland's Best, London Fruit & Herb, Mount Hagen, Spoonful of
Chocolate, Tazo, e.t.c.
Alguns dos seus clientes são, Safeway, Overwaitea, Real Canadian Superstore, I.G.A., London Drugs, Country
Grocer, Sobey's, Loblaw's, e Thrifty Foods.

Logotype

A empresa já importa de Portugal?

Não

Principais produtos que a empresa
pretende importar

Queijos, especiarias e produtos típicos de Portugal.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Importam principalmente produtos da Alemanha e Holanda mas poderiam estar interessados em novos produtores
de outras origens.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
S & F Food Importers

Nome da empresa

Endereço

Website

565 EDGELEY BLVD., VAUGHAN, ONTARIO

http://www.sf-foods.com/

Pessoa de Contacto

Posição

■

E-mail

Código Postal

E-mail direto

-

office@sandffoods.com

Telefone

Felix Gershgorin

Diretor de Compras

L4K 4G4

(905) 669 9930

felixg@sandffoods.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Importador e distribuir de produtos alimentares

Descrição de empresa

Têm mais de 25 anos de experiência em promover marcas internacionais de produtos alimentares no Canadá. Para
além do desenvolvimento de marcas internacionais comercializam a sua marca insígnia. Actualmente, o portefólio da
empresa inclui cerca de mil produtos alimentares, os quais estão disponíveis para os clientes canadianos e
americanos. Os seus produtos encontram-se em mais de 10,000 lojas de retalho norte americanas.

Produtos e/ou Serviços

Biscoitos, Pão, Bolos, Biscoitos Waffer, Bebidas, Fruta enlatada, Compota, Molhos, Carnes enlatadas, Queijo,
Condimentos, Cozinhados e Pastelaria, Confeitaria, Peixe e Marisco, Alimentos congelados, Compotas e Cremes,
Macarrão, Bolinhos de Massa, Feijões, Vegetais, condimentos e molhos, Chá/Café/Bebidas com sabor de Chocolate.

Volume de negócios (Total 2015)

5,16 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

40

Principais canais de distribuição da
3Crown, Kinkartz, Achwa, Krakus, Alprose, Marquis de Dijon, Cuetara, Old Excellence, Dallmayr, Piasten, HAK, Polka,
marca (lojas, retalho, principais
Hortex, Rubezahlkoch, Jacobs, S&F, Jordanka, Salzburg Sweets
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Sim

Logotype

Principais produtos que a empresa
quer importar

Condimentos, alimentos pré-cozinhados, conservas, entre outros.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim, já trabalham com alguns fornecedores portugueses e gostariam de aumentar o seu portefólio de fornecedores.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Dovre Importer and Export Ltd.

Nome da empresa

Endereço

Website

13931 Bridgeport Road, Richmond, B.C.

http://dovreimport.com/

Pessoa de Contacto

Posição

■

E-mail

Código Postal

E-mail direto

-

shipping@dovreimport.com

Telefone

Peter Scott

Diretor de Compras

V6V 1J6

(604)2344545

peter@dovreimport.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Importador de produtos gourmet para o Canadá

Descrição de empresa

Há mais de 50 anos, Dovre é uma empresa familiar em BC e é 100% Canadiana. Eles trabalham com produtos
gourmet. A empresa importa, distribui e também presta serviços completos de venda e marketing de bens de
consumo embalados. Eles importam mercearias, bebidas, queijo e azeitonas. Eles distribuem para muitas lojas de
especialidade bem como para cadeias de retalho, ambas do setor gourmet e natural. Têm mais de 2 mil unidades
para stock (SKUs) que distribuem para os seus clientes.

Produtos e/ou Serviços

O seu portfólio inclui mais de 1500 produtos: Carne, Peixe/Marisco, Produtos Congelados, Queijo, Salgados, Biscoitos,
Pão crocante (“knäckebröd”) e Petiscos, Condimentos, Óleo & Vinagre, Azeitonas e Vegetais Preservados, Cozidos e
Ingredientes de Padaria, Bebidas, Bolachas & Wafers, Confeitaria.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

5,66 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

18

Distribui para lojas de especialidades e cadeias de retalho. Marcas comercializadas: Olli, Moccia Urbani, Seattle
Chocolates, Safies, Walter, Olivista, Matiz Espana, Kitchen Table Bakers, The Funky Gormrt, Rufus Teague, Grace,
Natural Cabana, Cariboos, Cows Creamery, Divina, Woolwich Dairy Inc., Old Amstadam, Marcel Petit, etc.

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Mercearia, bebidas, queijo e azeitonas.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Importam produtos de todo o mundo e também trabalham directamente com distribuidores de bens agroalimentares
no Canadá e, caso pretendam produtos portugueses, preferem comprá-los a distribuidores no Canadá.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016

O responsável pelas importações é o Mr. Steve Bellage
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Tree Of Life Canada

Nome da empresa

Endereço

Website

6030 Freemont Boulevard, Mississauga, Ontario

http://treeoflife.ca

Pessoa de Contacto

Posição

■

E-mail

Código Postal

E-mail direto

-

Canada.Marketing@TreeofLife.com

Telefone

Heather Michaud

Diretor de Compras

L5R 3X4

(905) 507 6161

heather.michaud@treeoflife.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Especialista em várias categorias de produtos agroalimentares como produtos naturais, orgânicos, frescos e produtos
étnicos.

Descrição de empresa

Tree of Life Canada Inc. distribui alimentos naturais e gourmet no Canadá. A empresa oferece queijo, produtos
étnicos, produtos gourmet e especialidades, bem como produtos naturais e orgânicos. Também presta serviços de
marketing de valor acrescentado, como posicionamento da marca, estratégia de preços,conformidade do produto e
da embalagem, programas promocionais, planos de marketing e distribuição, serviços de gestão de categorias e
serviços de armazenagem e logística. A empresa distribui para clubs, lojas de produtos naturais e gourmet, lojas de
conveniência, assim como para grossistas, sub-distribuidores e empresas de fornecedoras de serviços alimentares.

Produtos e/ou Serviços

Queijos, productos étnicos, especialidades, produtos gourmet ou naturais e orgânicos.

Volume de negócios (Total 2015)

108,76 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

400

Tree of Life distribui marcas como a Nestlé, McCormick, e Organic Valley, assim como marcas exclusivas, como

Principais canais de distribuição da
American Natural, Harmony Farms, Peanut Wonder e Soy Wonder a milhares de retalhistas pelos EUA e o Canadá.
marca (lojas, retalho, principais
Através de 12 centros de distribuição, a empresa fornece aos retalhistas de alimentação no Canadá e nos EUA mais
clientes…)
de 42 mil produtos naturais e gourmet.

A empresa já importa de Portugal?

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Queijos, produtos gourmet e étnicos.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Não demonstraram muito interesse devido a motivos de agenda.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016

Eles são os distribuidores da marca KeHE no Canadá e um dos líderes em distribuição de produtos naturais e gourmet
de alimentação nos EUA. Operam deste uma costa à outra do Canadá e têm a maior força de vendas no sector
gourmet e de produtos naturais do país, representando uma empresa nacionalmente muito conhecida.
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Husky Food Importers

Nome da empresa

Endereço

Website

155 Rainbow Creek Dr. Vaughan, Ontario

http://www.huskyfoods.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

E-mail

Código Postal

E-mail direto

-

info@huskyfoods.com

Telefone

Nick Mattiace

V.P. Vendas e Marketing

L4H 0A4

(905) 850 8288

nmattiace@huskyfoods.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Importador e distribuidor de produtos alimentares de vários mercados.

Descrição de empresa

Com 40 anos no mercado,a Husky Food é um dos principais importadores e distribuidores de produtos alimentares
embalados naturais da Europa e outros países no Canadá. A Husky dedicou-se ao desenvolvimento e distribuição de
produtos agroalimentares de excelência. A Husky opera a partir de um armazém moderno e eficiente, situado na
grande área de Toronto, para uma melhor prestação dos seus serviços. A Husky Food fornece várias infraestruturas de
apoio comercial para os seus clientes, alavancando o desenvolvimento e as vendas da sua marca.

Produtos e/ou Serviços

Chocolate, doces, biscoitos, massa, marisco, bebidas (alcoólicas, não-alcoólicas, água, ceveja, sumos naturais),
produtos de panificação, pastelaria, condimentos, café, alimentos naturais e gourmet, ingredientes frescos,
alimentos premium, alimentos processados, compotas, chá e refeições prontas.

Volume de negócios (Total 2015)

11,78 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

50

Principais canais de distribuição da Abtey Chocolatier, Alb Gold, Appel, Asbach, Bavaria Waldtfrucht, Brandt, Coppenrath, Davidoff Coffe, Dean's, Dr. C.
Soldan, Raos Speciality Food Inc., Riesa Pasta, Riegelein Confiserie, Ritter Sport, Sable and & Rosenfeld, Storz
marca (lojas, retalho, principais
Chocolate,Whittaker's, Wilde, etc. Eles têm uma equipa comercial e uma rede de agentes no Canadá.
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Não

Logotype

Principais produtos que a empresa
quer importar

Pastelaria e doces, bebidas, massas e especiarias típicas.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim. Já importam da Polónia, Alemanha, Itália, Espanha e Suíça e equacionam a possibilidade de encontrar novos
fornecedores em Portugal.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Shnier - operating division of GESCO

Nome da empresa

Endereço

Website

E-mail

http://www.shnier.ca/

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

50 Kenview Blvd., Brampton, ON

-

pgreen@gesco.ca

Telefone

Paul Green

E-mail direto

Vendas & Marketing

L6T 5S8

(905) 789 3755

pgreen@gesco.ca

Caraterização da empresa
Principal atividade

Serviços de construção e fornecedor de materiais de construção.

Descrição de empresa

Fornecedor de materiais de construção modernos e com serviços logísticos de vanguarda, a Shnier ganhou o
prestígio de ser uma das empresas melhor organizadas e inovadoras na indústria de revestimento de pavimentos do
Canadá. A empresa comercializa produtos provenientes de 100 fabricantes situados em 14 países. O seu portefólio
de produtos inclui os mais actuais, modernos e inovadores materiais de revestimento, os quais distribuem para
empresas de construção, bem como para vendedores de materiais de construção.

Produtos e/ou Serviços

Materiais para construção de pavimentos.

Volume de negócios (Total 2015)

16,77 Milhões de US dólares (GESCO)

Número de
Funcionários

120 (GESCO)

Principais canais de distribuição da Shnier possui cerca de uma centena de comerciais nacionais que representam os seus produtos e distribuem para os
seus diversos clientes. Anso, San Marco, Stonepeak, Casa Roma, Armstrong, Richmond, Laurentian Hardwood,
marca (lojas, retalho, principais
Avant, Stain Master, Wicander's Cork Flooring, Aspecta, Richmond Reflections, Quiet Block, Dura-son & Durason MB.
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Logotype

Sim

Principais produtos que a empresa
quer importar

Materiais de construção

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Não demonstrou interesse em aumentar o seu portefólio de produtos.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Stone Tile International

Nome da empresa

Endereço

Website

E-mail

http://www.stone-tile.com/

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

834 Caledonia Road, Toronto, Ontario

-

450410

daniels@stone-tile.com

Telefone

Daniel Sultan

E-mail direto

Diretor de desenvolvimento corporativo

M6B 3X9

(416) 515 9000

daniels@stone-tile.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Importadores e distribuidores de materiais de construção

Descrição de empresa

Fundada há quase duas décadas por Sylvia Benchimol e o arquiteto Carl Hesse, a Stone Tile tornou-se ao longo dos
anos uma empresa líder entre os distribuidores de revestimentos de porcelana, pedra calcária, cerâmica, travertino,
ardósias e mármores, assim como vidro, mosaico e aluminio. Em 2011, Stone Tile criou o Wood by Stone Tile. A
madeira de Stone Tile tem características exclusivas para pavimentos de madeira provenientes de fornecedores de
todo o mundo.

Produtos e/ou Serviços

Pedra natural, telha fabricada, derivados de madeira, Cerâmica e vidro, Laminado e revestimento exterior

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

20,7 Milhões US dólares

Número de
Funcionários

92

Laminam, Ardex, Miracle. Mais de 160 empregados, escritório e showrooms em Toronto, Vancouver, Calgary, e
Montreal

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Madeira

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Já importam madeira a partir da Alemanha e poderiam equacionar a possibilidade de importar Madeira de Portugal.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Allmar Inc.

Nome da empresa

Endereço

Website

287 Riverton Ave., WINNIPEG, Manitoba

http://www.allmar.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

E-mail

Código Postal

-

general@allmar.com

Telefone

Edwin Redekopp

E-mail direto

Presidente

R2L 0N2

(204) 668-3000

ed@allmar.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Fornecedor de soluções para empresas de construção e arquitectos.

Descrição de empresa

Allmar é o maior fornecedor do Canadá ao nível soluções para portas para os mercados comercial, industrial,
institucional e residencial. A empresa é especializada no fornecimento de produtos de alta qualidade e tecnologia
no sector. Nas suas 13 instalações, possuem cerca de 300 funcionários, incluindo vários Architectural Hardware
Consultants (AHCs).

Produtos e/ou Serviços

A empresa dedica-se sobretudo à produção de portas de aço e madeira e quadros, hardware de portas mecânicas e
eletrónicas, soluções de controle de acesso e de saída, soluções de segurança, orçamentação e redação de
especificações técnicas, fornecimento e gerenciamento de projetos, instalação, serviços de aftermarket e
manutenção, entre outros.

Volume de negócios (Total 2015)

78,44 Milhões US dólares

Número de
Funcionários

350

Principais canais de distribuição da
Assa Abloy, Ambico, Schlage, Sargent, Baron, Von Duprin, Hadrian, Stanley, LCN, Bobrick, Allegion, Corflex. Possuem
marca (lojas, retalho, principais
13 lojas no Canadá.
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Não

Logotype

Principais produtos que a empresa
quer importar

Fechaduras, madeira, dobradiças, sistemas automáticos para abertura de portas.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim. Importam poucos produtos da Europa devido aos custos de transporte mas poderiam estar interessados em
produtos portugueses, desde que o preço seja bastante competitivo.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Russel Metals Inc.

Nome da empresa

Endereço

Website

6600 Financial Drive, Mississauga, Ontario

E-mail

http://www.russelmetals.com/

Pessoa de Contacto

Posição

Código Postal

E-mail direto

-

info@russelmetals.com

Telefone

David Halcrow

Vice-presidente, Compras e Gestão de Inventários

L5N 7J6

(905) 819-7777

dhalcrow@russelmetals.com

Caraterização da empresa

■

Principal atividade

Fornecedor de produtos e serviços de metalomecânica

Descrição de empresa

Desde meados de 1990, a Russel Metals comprou várias empresas no mercado da distribuição de produtos de
metalomecânica, incluindo: Comco Pipe (1994), Pioneer Pipe (1994), Sunbelt Group (1997), Triumph Tubular &
Supply (2000), Spartan Steel Products (2001), A.J. Forsyth (2001), Arrow Steel Processors (2002), Williams Steel
(2002), Acier Leroux (2003), JMS (2007), Norton (2008), Siemens Laserworks (2012), Alberta Industrial Metals (2012),
Apex Distribution (2012), Monarch Supply (2013) e Western Fiberglass Pipe Sales (2015). Russel Metals continua a ser
o líder na área de distribuição de produtos de metalomecânica na América do Norte e em Septembro de 2015 foi
classificado como Nº 3 no Top 50 líderes dos centros de serviços pela revista Metals Center News.

Produtos e/ou Serviços

Os seus produtos incluem alumínio, extrusões de alumínio, latão, bronze & cobre, barras de aço acabadas a frio,
produtos de arame, grelhas em rede e perfuradas, barras de aço laminadas a quente, metal para a indústria de
construção, cintas, produtos de ferro ornamentais, canos, chapa e bobina inóxidável, placas de aço, estruturas de
aço, Tubos e HSS.

Volume de negócios (Total 2015)

2.3 mil milhões de US dólares

Número de
Funcionários

3200

Subsidiários: A. J. Forsyth,Alberta Industrial Metals, Arrow Steel Processors, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex

Principais canais de distribuição da
Western Fiberglass, B&T Steel, Milspec, Métaux Russel, Mégantic Métal, Acier Leroux, Leroux Steel, McCabe Steel,
marca (lojas, retalho, principais
Métaux Russel Produits Spécialisés, Russel Metals Specialty Products, Acier Loubier, York- Ennis, Wirth Steel,Comco
clientes…)
Pipe & Supply, Siemens Laserworks, Fedmet Tubulars e Triumph Tubular & Supply

Logotype

A empresa já importa de Portugal?

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Importam produtos em bronze, alumínio e tubagens.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Não demonstram interesse em trabalhar com fornecedores portugueses.

■

Informação adicional

Observações

Data: 04 / 10 / 2016

Relatório Final de Projecto

8. ANEXO II

Fichas de caracterização das entidades com
descrição das oportunidades relativas ao
Gana

Proposta nº 20160095 | NERSANT| Canadá, Colômbia, Chile e Gana
MA011/0
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NERSANT - Estudo de Mercado | Gana
Nº1

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Paytell Company Limited

Nome da empresa

Brekuso Road
Kwabenya | East-Legon, Accra

Endereço

Website

www.paytellghana.com

■

E-mail

233 248321407 | 233 302541977
Telefone

E-mail direto

CEO

paytellghana@yahoo.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Distribuidores de máquinas de mineração e contrução | imóveis | comércio geral

Descrição de empresa

Paytell Ghana, é a principal empresa no Gana que oferece serviços de construção, maquinaria pesada,
equipamentos de Terraplanagem e autocarros, com sede em Dzorwulu em Accra.
Paytell Group é uma das empresas com maior crescimento em África e tem negócios em vários segmentos. Há
mais de duas décadas que a Paytell Group se instalou no mercado ganense e definiu-se como uma empresa
pioneira na área de imóveis, construção, mineração, aluguer e venda de equipamentos para serviços pesados e
comércio em geral.
Actualmente, a empresa tem adquirido um grande volume de terrenos, investindo adicionalmente no mercado
imobiliário.

Produtos e/ou Serviços

Produtos: escavadoras, misturadoras de betão, camião basculante de mineração, perfuração etc. | Serviços:
Imóveis: aluguer e venda de propriedade, venda de terrenos | Comério Geral:
importação e exportação de bens gerais e representantes de produtores | Aluguer e venda de equipamentos para
serviços pesados

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

600.000 US dólares

Número de
Funcionários

Marcas: Yutong Origem: China | A empresa é vendedora exclusiva de equipamento de serviços pesados da
marca Yutong no Ghana, Mali e Nigéria.

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Equipamentos para a indústria da construção e mineira.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

info@paytellghana.com

Mr. Charles Appiah

Pessoa de Contacto

Posição

Código Postal

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

A empresa é proprietária e trabalha com sucesso em minas que fornecem pedra necessária para a construção em
todo o país, ou seja em Gana.

NERSANT - Estudo de Mercado | Gana
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
K.K Peprah Company Limited

Nome da empresa

Endereço

Website

www.kkpeprah.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Off Nsawam Road Doboo Before The Police Barrier , Accra

E-mail

info@kkpeprah.com

Telefone

Mr. Kwame Peprah

E-mail direto

Diretor Geral

233266621922

kkpeprah36@yahoo.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Produção e comercialização de produtos metálicos e materiais de construção

Descrição de empresa

K. K Peprah é a empresa líder no Gana no fornecimento de revestimentos para telhados, quer para consumidores
particulares, quer para profissionais. Para além da instalação de telhados e do fornecimento de materiais de
construção, a K. K Peprah importa barras de ferro, ferramentas de construção e cimento. A empresa investe, também,
nos acabamentos de coberturas e possui, ainda, soluções de isolamento e eficiência energética.

Produtos e/ou Serviços

Produtos: Barras de Ferro, Cimento, pregos, ferramentas de construção, chapas de alumínio. Fornecem, também,
materiais de construção para mercados em desenvolvimento.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

11,250 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Logotype

Não

Todo o tipo de equipamentos e materiais de construção.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

100

Importam dos seguintes países: China, Turquia e Coreia do Sul.

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Adom Mbroso Cold Stores Limited

Nome da Empresa

Endereço

Website

http://scadommbroso.com/

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

P.O. BOX 7450 Kumasi

E-mail

info@scadommbroso.com

Telefone

Mrs. Justina Baidoo

E-mail direto

CEO

233 0242 681804
233 0248 174044

adommbrosogh@gmail.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Importação e distribuição de alimentos congelados

Descrição de empresa

Adom Mbroso Cold Store Ltd é uma empresa privada, dedicada à venda a retalho carne e peixe e possui a maior
superfície comercial do Gana dedicada à venda de alimentos congelados.
O seu principalnegócio reside na comercialização de marisco, carne congelada, comércio e importação de carne. Para
além de importar diversas matérias-primas a empresa possui, também, uma frota piscatória própria.

Produtos e/ou Serviços

Produtos: carne bovina, suína, de aves, carne de carneiro / cordeiro e outros produtos de carne congelada. Peixe
Congelado, marisco congelado, atum, camarão, tilápia,tubarão e peixe salgado.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

O contacto alegou questões de confidencialidade.

Número de
Funcionários

O contacto alegou questões de
confidencialidade.

Canais de Distribuição: Retalho, Fornecedores de serviços alimentares, Comércio por grosso e restaurantes.
Importam maioritariamente produtos dos Estados Unidos da América.

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Bacalhau

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Não têm disponibilidade por razões de timming.

■

-

Informação Adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Humano Ghana

Nome da empresa

Endereço

Website

www.humanoghana.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

25 Freetown Avenue, P and S Plaza, East Legon, Accra

E-mail

service@humanoghana.com

Telefone

Dr.Richard Owusu Atuahene

E-mail direto

Board Chairman

-

233,206,595,959

richatua@yahoo.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Aluguer e venda de maquinaria de mineração e construção

Descrição de empresa

A Humano é uma empresa de construção que fornece, também, serviços de consultoria para entidades que pretendam
investir no Gana e em países africanos. Para além dos serviços de consultoria, a Humano company limited, possui
ainda uma vasta gama de maquinaria para aluguer e venda, dedicados à indústria constructiva e extractiva.

Produtos e/ou Serviços

Maquinaria e quipamentos para indústria extractiva e de construção.

Volume de negócios (Total 2015)

2 Milhões de US dólares

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

30

Marcas: CAT, XCMG | Origem: China, USA

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa A empresa gostaria de desenvolver parcerias comerciais com potenciais parceiros portugueses do sector da maquinaria
para mineração e construção.
quer importar

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

■

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

Sim

NERSANT - Estudo de Mercado | Gana
Nº5

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Laud Jay Trading Ventures

Nome da empresa

Endereço

Website

Não possuem

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Accra - North

295

E-mail

Telefone

Mr. Laud Aryeetey Junior

E-mail direto

Gerente

243410230

laudjay77@gmail.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Importação de sumo de fruta e mercearia generalista

Descrição de empresa

Laud jay Trading Ventures é uma empresa direcionada à importação e distribuição de diversos géneros de produtos
alimentícios, principalmente sumos de frutas, comidas enlatadas e produtos de cuidados pessoais.

Produtos e/ou Serviços

Sumo de fruta e mercearia generalista

Volume de negócios (Total 2015)

500,000 US dólares

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

Número de
Funcionários

Logotipo

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Sumos de fruta, comidas enlatadas, fraldas para bebé

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

20

Origem: China Marca: Fruit juice

A empresa já importa de Portugal?

■

11
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Asadtek Group Ltd

Nome da empresa

Endereço

Website

E-mail

www.asadtek.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

C0-1817, Off the COCOBOD Warehouse on the Meridian Road, TEMA

-

1817

info@asadtek.com | asadtekgroup@gmail.com
0244662569 | 233 (0)
501 338 050

Telefone

Mr. James Asare Adjei

E-mail direto

CEO

C0

asadjei@hotmail.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Materiais de construção, utensílios domésticos, investimento imobiliário

Descrição de empresa

Asadtek Group Limited incluída na Asadtek Kitchenware Ltd; Asadtek Roofing Ltd e Asadtek Properties Ltd é um
grupo que está em rápido crescimento no mercado do Gana. A empresa iniciou-se na produção de utensílios domésticos
mas que ao longo do tempo expandiu a sua gama de produtos para o sector da construção, produzindo produtos em
alumínio e soluções para cobertura e revestimento de telhados. Actualmente, a empresa encontra-se, também, a
desenvolver relações comerciais no sector imobiliário, aproveitando as sinergias que existem em ambos os segmentos
de negócio.A sua empresa Limited Liability Company está situada em Tema no Gana e comercializa produtos de
alumínio.

Produtos e/ou Serviços

Utensílios de cozinha, materiais de construção (produtos em alumínio, revestimento e cobertura de telhados),
investimento imobiliário.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

NA

50

Principais marcas: Asadtek | Tipo de negócio: Casa & Jardim / Interior / Cozinhas / Equipamento de cozinha
Prédios, Construção & Modificações / Materiais/ Materiais de cobertura de telhado

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Ainda não pode decidr que tipo de produtos podem ser importados, enquanto não tiver informações sobre a oferta, o
preço e a qualidade dos produtos portugueses.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
HMD Forewin Ghana (Heavy Machinery Dealership)

Nome da empresa

Endereço

Website

Código Postal

Plot # 38, Block 15, Section 001, Abelemkpe, Greater, Accra

www.hmd-forewin.com

Pessoa de Contacto

Posição

E-mail

info@hmd-forewin.com

Telefone

Mr. Mark Bacon

E-mail direto

CEO

-

233 30297889719

Mark.bacon@hmd-forewin.com

Caracterização da Empresa

■

Principal atividade

Fornecedores de maquinaria pesada e equipamentos para construção da África Ocidental.

Descrição de empresa

HMD Forewin faz parte da Forewin Ghana group, a empresa é um distribuidor de maquinaria de mineração e
construção no Gana, Mali, Guiné e Burkina Faso. A empresa foca-se nas necessidades dos setores de construção,
mineração, movimentação de terras, agricultura, transporte e pedreiras. HMD Forewin localiza-se no centro
industrial de Gana, Accra, e foca-se nos clientes no Gana e países vizinhos: Togo, Benin e Burkina Faso.

Produtos e/ou Serviços

Distribuidores de maquinarias de mineração e construção | HMD Forewin é o fornecedor exclusivo de maquinaria
de alta qualidade para os setores de construção, mineração, movimentação de terras, asfalto, obras de estrada,
reciclagem, transporte e agricultura. Adicionalmente, produzem materais de construção e peças sobressalentes.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

20 Milhões de US Dólares

Número de
Funcionários

Marcas: Bomag, CIFA, Merlo, Doosan Construction, Doosan Forklift, Doosan Portable Power, Bobcat e JAB. |
Origem: Coreia do Sul, Alemanha etc.

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Equipamento de mineração e construção

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

50
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Pricoil Ghana Limited

Nome da empresa

Endereço

Website

www.pricoilghana.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

P.O BOX AT 613, Achimota Market | Accra

E-mail

613

Telefone

E-mail direto

0244143649

balorvor@pricoilghana.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Produção de químicos para a área da construção, ambiente e agricultura

A Limited Liability é uma empresa situada em Achimota Gana e transforma vários produtos agrícolas, a qual integra a
Pricoil. A Pricoil Ghana é uma empresa de nanotecnologia que desenvolve soluções para várias indústrias.
As suas soluções apoiam as seguintes áreas: materiais de impermeabilização, gestão de projectos, soluções
agroindustriais, sistemas de gestão ecológica. A empresa tem um papel importante no mercado de serviços em África
devido às suas inovações na área da nanotecnologia, fornecendo uma solução corporativa para problemas e desafios
de infraestruturas.

Soluções agroindustriais: ZYTONIC – XTRAGROW SOIL CONDITIONER| Produtos de nanotecnologia: WATER MASTER
CLASSIC IV, ZYCOSIL, TERRASIL, ZYCOBOND, ZYCOPRIME, SUPER "C"

Número de
Funcionários

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

Distribuidores: Revendedores| Principais Marcas: ZYCOSIL, ZYTONIC, TERRASIL, ZYCOBOND, ZYCOPRIME

Logotype

A empresa já importa de Portugal?

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Produtos Agroindustriais / Equipamentos Industriais

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

info@pricoilghana.com

Mr. Paul-Victor Avudzivi

Diretor dos serviços técnicos

AT

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

Gostariam de desenvolver relações comerciais com Portugal.
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Dem Ghana

Nome da empresa

Endereço

Website

www.dem-group.com

Posição

E-mail

Telefone

E-mail direto

Director de Vendas Gana

233 248321407

ghana@dem-group.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Distribuição de equipamentos para a indústria extractiva e construção civil

A DEM Ghana integra o Grupo DEM. A empresa tem como principal enfoque a comercialização de maquinaria e
equipamentos para os sectores da construção, extracção mineral e indústria pedreira em África. A empresa é o
distribuidor oficial no Gana de marcas como John Deere Construction and Forestry, Hitachi Construction
Machinery e Wirtgen Group.

Equipamentos e Maquinaria para a indústria de extracção mineral, pedreira e para o sector da construção.

10 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Não

Equipamentos de construção e para a indústria extractiva.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

50

Principais parceiros: WORTGEN, VOGELE, HAMM, KLEEMANN, CIBER, BENNINGHOVEN, combi wear parts, mini
master, GHH FAHRZEUGE | Marcas: John Deere, Hitachi | Origem: USA, Germany etc.

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

info@demgroup.com

Mr. Robert Owusu

Pessoa de Contacto

■

Código Postal

3 Annan Sebrabe Street |South Industrial Area Accra
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Gold Coast Matcom Ltd

Nome da Empresa

Endereço

Website

www.matcomafrica.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Water Road, Kanda, Greater Accra

E-mail

-

53

gcm@matcomafrica.com, info@matcomafrica.com
233 54433 4116
233 0302 234833
233 054 4335901

Telefone

Mr. Deepu Vasnani

E-mail direto

Director de Vendas e Marketing

C87

deepu@matcomafrica.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Distribuição de bens de grande consumo (Fast Moving Consumer Goods)

Descrição de empresa

Gold Coast Matcom Ltd é uma empresa dedicada à distribuição de bens de grande consumo (Fast Moving Consumer
Goods), um pouco por todo o território do Gana. Com mais 12 anos de actividade no mercado, a MatCom é hoje a
empresa líder na distribuição de bens de grande consumo no Gana. Devido aos seus fornecedores nacionais,
internacionais, às suas marcas e clientes, a Matcom possui um portefólio alargado de produtos premium e um serviço
de apoio ao cliente com qualidade reconhecida.

Produtos e/ou Serviços

Produtos: vinhos, leite de soja, vegetais congelados, bebidas alccoólicas e espirituosas, cerveja, iogurtes, produtos
lácteos, refeições congeladas, massa, chocolate, alimentos enlatados, queijo, sumos de fruta, cuidado e higiene
pessoal…

Volume de negócios (Total 2015)

Não revelaram

Número de
Funcionários

500

Marcas: Accolade Wine, Adidas, Alpro, Arcor, Ardo, Bardinet, Bifa, Dimes, Dr. Oetker, Energizer, Estrella Damm,

Principais canais de distribuição da
Heritage, Incolac, Huggies, Kotex, Royalty, Princes, Torre Oria, Schick, ... | Canais de distribuição: retalho (pequena,
marca (lojas, retalho, principais
média e grande dimensão), grossistas, farmácias, hotéis, restaurantes, bares, empresas de catering, lojas de
clientes…)
electrodomésticos e tecnologia, lojas de conveniência e garrafeiras, etc.

A empresa já importa de Portugal?

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Bens de grande consumo de Portugal

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

Informação Adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

NERSANT - Estudo de Mercado | Gana
Nº11

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Golden Web Limited

Nome da empresa

Endereço

Website

www.goldenwebgh.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Ex-Gihoc Industrial Estate. Chirapatre, P.O BOX AH- 8520 Ahinsah-Kumasi

E-mail

Telefone

E-mail direto

8520

0244313433

twbello@yahoo.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Transformação dos produtos agrícolas

Descrição de empresa

A Golden Web Ltd., criada em 1982, é uma empresa sediada no Gana e integra a sua indústria de transformação
agrícola. A empresa produz óleos vegetais de semente de palma, óleos brutos e refinados, assim como amendoím e
sementes soja. Cerca de 5% da produção de óleos vegetais produzidos pela empresa estão a ser vendidos no mercado
local de Gana. Cerca de 80% dos óleos de palma são exportados para países africanos e 20% para o mercado local. Tem
dois lotes de refinaria de óleo vegetal e a sua refinaria nova tem um tamanho de 176,400 pés quadrados.
Actualmente, a empresa possui uma capacidade de produção de 10 milhões de toneladas de óleo refinado por ano. A
empresa possui, ainda, um sub-produto, a massa de refinação, a qual pode ser utilizada como matéria-prima
alternativa para a produção de sabonete.

Produtos e/ou Serviços

Produtos: Óleos, gorduras e óleos vegetais, óleos de cozinha, sementes de palmeira, sementes de soja, pastelaria

Número de
Funcionários

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Distribuidores: revendedor | Marca principal: GOLDEN

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Não tem a certeza ainda

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

info@goldenwebgh.com

Mr. Thomas W. Bello

Gerente

AH

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

Gostariam de desenvolver parcerias comerciais com empresas portuguesas.

NERSANT - Estudo de Mercado | Gana
Nº12

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Koala Shopping Center

Nome da empresa

Endereço

Website

www.koala.com.gh

Posição

E-mail

Telefone

E-mail direto

Director Geral

233242242222

enquiries@koala.com.gh

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Cadeia de Retalho

Descrição de empresa

A história do Koala Shopping Centre teve início nos anos 80, na cidade de Accra. Com instalações com cerca de mil
metros quadrados, a Koala oferece produtos alimentares de todos os segmentos, incluindo um portefólio de
produtos locais bem como marcas internacionais.

Produtos e/ou Serviços

Importação de produtos alimentares| Principais produtos comercializados: laticínios, vegetais, detergente,
bebidas, café, chá, cereais, pickles, molhos, aromas, chocolate, biscoitos, congelados, comida enlatada, óleo,
doces, comida de bébe, alimentos para animais de estimação, entre outros bens alimentares.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

5 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

100

A empresa procura, sobretudo, bens de consumo rápido, maioritariamente da Índia. | Principais Marcas: Maggi,
Ponte, Agnesi, Pringles, Twinings, Girasole, Win, Kellog's.

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Bens alimentares

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

info@koala.com.gh

Mr. Imad Wolley

Pessoa de Contacto

■

Código Postal

Danquah Circle, Osu Oxford Street - ACCRA

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

A empresa demonstrou-se interessada em importar bens de Portugal mas desconhece a oferta nacional e não
consegue identificar os produtos que procura.

NERSANT - Estudo de Mercado | Gana
Nº13

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Forewin Ghana Ltd

Nome da empresa

Endereço

Website

www.forewinghana.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Plot #10 Ring Road North |Industrial Area | Accra - North

E-mail

-

140

info@forewinghana.com

Telefone

Mr. Ghassan Yared

E-mail direto

Fundador e CEO

11

233244356001

gyared@forewinghana.com

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Comércio e distribuição de produtos alimentares

Descrição de empresa

A Forewin é, desde 1998, a maior empresa de distribuição alimentar no Gana. A empresa integra o grupo Forewin, o
qual inclui outras divisões de negócio. A empresa possui 48 estabelecimentos Cash & Carry que estão presentes nas 10
principais regiões do Gana, as quais vendem exclusivamente os seus produtos e servem pequenas lojas de retalho do
mercado bem como pequenos grossistas.

Produtos e/ou Serviços

Todo o tipo de bens alimentares, produtos de higiene e limpeza

Número de
Funcionários

Volume de negócios (Total 2015)

966

Principais canais de distribuição da Marcas de Bebidas: Coca Cola, BB, Chin Chin, Constellation Wine, Pernord Ricard, Foster Clarcks, Cofrutos, Red Bull,
Slaur, Flix, Bonita.... | Marcas Alimentares: Quaker, Chelsea, Inalca, Geisha, La Flor, Remia, Tetley, Unimer, Pascual,
marca (lojas, retalho, principais
Tiger Brands, Liberty | Canais de Distribuição: 48 lojas Cash & Carry, distribuição para retalho e pequenos grossitas.
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Agroalimentares e bebidas

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

Outra Pessoa de Contacto: Mr. Charles Ziadeh | Posição: Administration | E-mail direto: cziadeh@forewinghana.com |
Telemóvel: +233 244 337270
Mr. Sam Zacca | Posição: Project Development | E-mail direto: szacca@forewinghana.com Telemóvel: +233 244 330806

NERSANT - Estudo de Mercado | Gana
Nº14

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Association of Ghana Industries (AGI)

Nome da empresa

Endereço

Website

www.agighana.org

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

2nd Floor, Addison House, Trade Fair Centre, LA, Accra

E-mail

agi@agighana.org

Telefone

Seth Twum-Akwaboah

CEO

-

E-mail direto

302 779023, 302
773143

setha@agighana.org

Caracterização da Empresa
Principal atividade

Associação Industrial

Descrição de empresa

A Association of Ghana Industries (AGI) é uma das associações empresariais mais ativas de Gana com mais de 1200
membros. A AGI apoia empresas de todos os sectores que constituem o seio empresarial do mercado.

Produtos e/ou Serviços

Assessoria e defesa de políticas comerciais| Subcontratação industrial e Parceriaa | Recolha de informação,
análise e divulgação | Preparação e desenvolvimento de planos empresariais | Promoção comercial

Volume de negócios (Total 2015)

Número de
Funcionários

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

Logotipo

A empresa já importa de Portugal?

Principais produtos que a empresa
quer importar

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

■

A AGI tem grande interesse em mobilizar alguns dos seus potenciais membros para visitar empresas portuguesas da
região de Santarém.

Informação Adicional

Observações

Data: 12 / 10 / 2016

Telemóvel: +233 208 157090

Relatório Final de Projecto

9. ANEXO III

Fichas de caracterização das entidades com
descrição das oportunidades relativas à
Colômbia

Proposta nº 20160095 | NERSANT| Canadá, Colômbia, Chile e Gana
MA011/0

21
48
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Franquicias Sandwich Qbano

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.sandwichqbano.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Calle 18 No. 106 - 69 Cali

coordinadora.calidad@sandwichcubano.com

Telefone

Vivian Reyes

E-mail direto

Coordenadora de Qualidade e Inovação

(2)3127272

coordinadora.calidad@sandwichcubano.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Cadeia de Fast Food

Descrição de empresa

No ano de 1978, um cubano da cidade de Santiago de Cali, Colômbia, criou um pequeno negócio. Em 1994, a empresa
passou de uma organização familiar para uma organização empresarial, criando-se, então, a Franquicias Sandwich
Qubano em 1998, estabelecendo-se,assim, a primeira empresa de fast food da cidade de Barranquilla. A empresa
apresentou um crescimento constante assumindo-se, assim, atualmente, como uma cadeia nacional com mais de 120
pontos de venda, 65 franchisados e com alguns distribuidores tanto nacionais como internacionais.

Produtos e/ou Serviços

Fast Food: Sandwich, hambúrgueres e cachorros

Volume de negócios (Total 2015)

4 Milhões de US dólares

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

Logotype

Não

Azeite, Molho de Tomate, Barbecue

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

132

Marca Própria

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

120 pontos de venda e 65 franchisados

NERSANT - Estudo de Mercado | Colômbia
Nº2

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Decorceramica SAS

Nome da empresa

Morada

Website

www.decorceramica.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Cl. 66 No. 1 N - 20 Cali - Colombia

E-mail

mgaviria@decorceramica.com; xbolanos@decorceramica.com

Telefone

Monica Gaviria

E-mail direto

Gerente de Mercado

-

4495555 ext 2096

mgaviria@decorceramica.com; xbolanos@decorceramica.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Comércio grossista de materiais de construção

Descrição de empresa

Apresenta-se como uma empresa com mais de 24 anos de vida, que se dedica ao comércio de materiais de construção,
artigos de ferragem, pinturas, produtos de vidro, equipamentos e materiais de canalização e aquecimento. A
Decorcerâmica prima pela inovação, aspeto presente diariamente na empresa e que se converteu no alicerce central
da organização. O profissionalismo dos seus colaboradores, ao qual acresce a experiência, a capacidade logística e a
tecnologia, permitiu-lhes trabalhar com grandes construtoras do país, com quem reforçam cada vez mais laços de
confiança e credibilidade. A Decorcerâmica integra, hoje em dia, os mais importantes projectos de construção a nível
institucional, corporativo, residencial e comercial.

Produtos e/ou Serviços

Comercializadores de produtos para acabamentos de construção

Volume de negócios (Total 2015)

70 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

500

Kohler, Porcelanite, Portobello, Cerâmica Portinari, Pointer Brasil, Villagres, Deca, Petra, Hansgrohe, Kaindl, Kronos
Swiss, Haro, Atlas Concorde, Swiss Floor, Moldumet, Artistica Due, Pamesa, Saloni, Argenta, Nuovo Corso,
Principais canais de distribuição da
Keraben,Auténtico, Decorela, Ragno, Parky, RAK, EMMA Brasil, Decorela, AB, Klipen, Pietra Natural, Fila, grasgrober,
marca (lojas, retalho, principais
Clipen, Porcelanosa.
clientes…)
Para além de possuirem várias lojas no país e de venderem directamente ao consumidor final e a empresas de
construção, a empresa possui, também, uma loja online.

A empresa já importa de Portugal?

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Materiais de construção

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

Actualmente importam produtos de Espanha, Indonésia, Itália, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos da América,
Alemanha, Áustria, Suíça, Ásia, Bélgica, Emirados Árabes Unidos e Turquia.

NERSANT - Estudo de Mercado | Colômbia
Nº3

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Gricol

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.gricol.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

CR 34 NO. 8A-15 Bogotá - Colombia

acosta@gricol.com; gerencia@gricol.com.co

Telefone

Doris Acosta

E-mail direto

Directora de Compras de produtos da linha sanitária

3603899

acosta@gricol.com; gerencia@gricol.com.co

Caraterização da empresa
Principal atividade

Produção e comercialização de artigos para casa de banho

Descrição de empresa

A empresa Gricol foi fundada em 1962, por Víctor Romero, em Bogotá D.C. Colômbia. Um percurso de 5 décadas de
trabalho no mercado, permitiu à empresa obter um certo posicionamento baseado na sua tradição, confiança, design
e serviço. A Gricol acredita que apostar no capital humano, no desenvolvimento de designs vanguardistas e ter
presente as alterações tecnológicas são as condições que lhe permitiram vingar no mercado durante 50 anos.
Apresenta-se como uma empresa dedicada a fornecer soluções completas para obras de construção. A empresa
especializou-se em produzir e comercializar acessórios residenciais e institucionais, como válvulas, louças sanitárias,
lava-loiças e outros complementos, de excelente qualidade, com um desenho inovador, que confere aos seus clientes
uma solução correspondente às suas expectativas e uma experiência completa de elegância e fiabilidade.

Produtos e/ou Serviços

Artigos para casa de banho: banheiras, torneiras, válvulas, loiças sanitárias e de cozinha.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

11,6 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Sim

Porcelana Sanitária, Residencial e linha Institucional.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

400

Gricol (marca própria). Os produtos da sua marca estão à venda em várias lojas na Colômbia.

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

NERSANT - Estudo de Mercado | Colômbia
Nº4

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Invesa S.A. - Sapolin

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.invesa.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Cra. 48 No 26 sur 181, Oficina 314A

dgiraldo@invesa-com

Telefone

Daniel Giraldo

E-mail direto

Gerente Comercial - Departamento de Agroquímicos

(57) 4 334 2727

dgiraldo@invesa-com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Fabricação, venda e distribuição de produtos para as indústrias agrícola, de tintas e para diversos fins industriais

Descrição de empresa

Invesa S.A. é uma organização colombiana privada do setor químico, caracterizada por ser inovadora no fornecimento
de soluções para os setores da agropecuária, industrial, da construção e decoração. A Invesa dedica-se ao desenho,
fabricação e comercialização de agroquímicos, tintas, emulsões, resinas, adesivos, produtos para tratamento de
metais e fabricação de latas metálicas para acondicionamento de produtos. A empresa iniciou as suas operações a 25
de março de 1958 no Município de Itagüí, com o objetivo de oferecer produtos de excelente qualidade para o controlo
químico de problemas na indústria agropecuária. No início dos anos 80, criou-se na empresa uma divisão de emulsões
e adesivos e em dezembro de 1989 mudaram-se para a fábrica de produção localizada no município de Girardota. Em
1996, dá-se uma fusão com o escritório de Tintas Sapolin e em 1998, inicia-se o funcionamento da nova fábrica de
produção de tintas. Em 2012, a INVESA, adquire o portefólio de marcas da sociedade Colpinturas S.A.

Produtos e/ou Serviços

Agropecuário (Herbicidas seletivos, Herbicidas não seletivos, Fungicídas, Inseticídas, Coadjuvantes de uso agrícola,
Fertilizantes e sementes, Outros), Tintas (tintas decorativas, tintas de manutenção industrial, revestimentos
industriais, acabamentos para madeira, Outros), (Resinas alquídicase Poliestéricas, colas, Vinil, acrílico para adesivos,
revestimentos, têxteis e construção).

Volume de negócios (Total 2015)

131,607 Milhões de US dólares

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

607

Distribuidores e lojas

Logotype

Sim

Principais produtos que a empresa
quer importar

Agroquímicos biológicos para proteção

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

Informação adicional

Observações

Data: 06/ 10 / 2016

As vendas foram retiradas de outra fonte, uma vez que o entrevistado não o quis referir por motivos de
confidencialidade.

NERSANT - Estudo de Mercado | Colômbia
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Levapan S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.levapan.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Carrera 46 N° 13 20 Bogota- Colombia

Telefone

E-mail direto

(57)3166924712

jorge.mejia@levapan.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

Produção e Comercialização de bens alimentares

Levapan S.A., é uma empresa dedicada à produção e comercialização de matérias primas para a indústria alimentar. O
facto de ter mais de 60 anos de experiência, permitiu-lhe atingir uma posição de liderança nos mercados em que
participa. A Levapan S.A., oferece uma ampla gama de produtos que satisfazem as necessidades da indústria,
fornecendo ainda serviços de apoio ao cliente.
A Levapan S.A., é um grupo multinacional com presença na América Latina, Estados Unidos da América e Europa,
comercializando matérias primas para a indústria e padaria, produtos de consumo, animal e vegetal.

Pastelaria, Fermento, molho de tomate, molho de tempero, sobremesas de gelatina, extratos de levedura, compotas,
alimentos para bebés, etc.

387,6 Milhões de US dólares (em vendas)

Número de
Funcionários

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Pêssegos, uvas passas, polpa de frutas, azeite, etc.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

1500

Levapan, San Jorge, Madura, Gel'hada, Puratos, Del Campo, San Jorge Má, Respin

A empresa já importa de Portugal?

■

-

jorge.mejia@levapan.com

Jorge Eduardo Mejía Piñeros

Responsável de compras

111611

NERSANT - Estudo de Mercado | Colômbia
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Plastilene S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

Pessoa de Contacto

■

E-mail

www.plastilene.net

Posição

Código Postal

CR 4 58 - 66 ZONA INDUSTRIAL CA

mmunoz@plastilene.net / rrestrepo@plastilene.net

Telefone

Rodrigo Restrepo / Mauricio Muñoz

E-mail direto

Gerente Comercial / Gerente de Stocks

-

7305900

mmunoz@plastilene.net / rrestrepo@plastilene.net

Caraterização da empresa
Principal atividade

Fabricação de artigos de plástico

Descrição de empresa

A empresa apresenta 60 anos de experiência dedicada à criação, produção e comercialização de películas flexíveis e
embalagens termoformadas para a indústria, agricultura e comércio. De entre os seus principais clientes destacam-se
a Nestlé, Coca-cola, Hershey, Quala, Unilever, Sab Miller, Henkel, Carvajal, Alpina, Belcorp, Bavaria e Heineken.

Produtos e/ou Serviços

Criação, produção e comercialização de películas flexíveis e embalagens termoformadas para a indústria, películas
assépticas e HUT, películas para processos de conversão, embalagens primárias e secundárias, multipacks e aditivos
para a indústria plástica.

Volume de negócios (Total 2015)

198 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

Relação B2B directa com os seus clientes específicos

A empresa já importa de Portugal?

Não

480

Principais produtos que a empresa
quer importar

Não indicaram.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim, se os produtos oferecidos coincidirem com as expectativas da empresa, de modo a justificarem a viagem.

■

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

NERSANT - Estudo de Mercado | Colômbia
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
QBCO S A

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.qbco.com.co

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

KM 1 CARRET CENTRAL BUGA-TULUA Cali - Colombia

mroa@qbco.biz

Telefone

Maria del Carmen Roa

E-mail direto

Gestor de Mercado

3381448 - 50 BOG *
2288503 CLO

mroa@qbco.biz

Caraterização da empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Volume de negócios (Total 2015)

Elaboração de alimentos preparados para animais; Comércio grossista de matérias-primas agropecuárias e animais vivos

Em 1961 Iván Hoyos Robledo, criou uma empresa dedicada à produção e distribuição de gorduras e óleos a serem
utilizados na cozinha, desenvolvendo marcas com o objectivo de substituir a manteiga pelo óleo líquido nos hábitos
alimentares dos consumidores colombianos. Em 1983, o sucesso do projeto extendeu-se à criação de Visner, empresa
também dedicada àfabricação de gorduras e óleos. Após 4 anos, nasce a Concentrados S.A., empresa fabricante de
alimentos para animais a partir do processamento de fibras vegetais, consideradas uma das plantas mais avançadas do
seu tipo de indústria. Posteriormente, deu-se a fusão entre as duas empresas sob o nome da Concentrados S.A, em
2000. Assim, a empresa formou as suas 3 unidades estratégicas de negócios: nutrição animal, gorduras e óleos, e
negócio de animais de estimação. Em 2013, a Concentrados S.A., transforma-se na QBCo S.A., apresentando-se como a
empresa mais importante do grupo INVERSIONES CONCENTRADOS S.A., constituído por 8 empresas que participam em 4
setores: indústria de alimentos para a nutrição animal, avicultura, gorduras e óleos vegetais para consumo humano e,
finalmente, a administração e desenvolvimento de projetos imobiliários.

Gorduras, óleos e azeites, massas, alimentos para animais e conservas.

226,227 Milhões de US dólares (vendas 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

Logotype

Não

Alimentos para animais

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

500

Éxito - sua marca de exportação

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

NERSANT - Estudo de Mercado | Colômbia
Nº8

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Industrias de Alimentos Zenú

Nome da empresa

Morada

Website

www.industriadealimentoszenu.com.co

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

CL 2 No 50-561 segundo piso Medellin - Colombia

E-mail

orendon@alimentoscarnicos.com.co

Telefone

Oscar Dario Rendon

E-mail direto

Responsável da área das carnes

3787400 EXT 46401

orendon@alimentoscarnicos.com.co

Caraterização da empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Processamento e conservação de carne
Zenú é uma empresa com mais de 60 anos no mercado e com reconhecimento a nível nacional. Surgiu na Colômbia,
nos anos 50, época em que o processo de carnes se limitava ao corte da carne e à sua venda, e quando ainda só
existiam no mercado pequenas fábricas artesanais e produtoras de chouriço. Em 1959 e face à grande aceitação dos
seus produtos, a empresa consolida-se ao apresentar ao mercado um sistema chave para abrir os enlatados de forma
fácil e segura. A 19 de setembro de 1973, a empresa recebe a licença de saúde para vender os seus produtos
enlatados e enchidos em todo o território nacional e com destino à exportação.
Atualmente, Zenú, possui uma dimensão considerável no mercado e possui parcerias comerciais com diversos
fornecedores. As matérias primas utilizadas nas fábricas de produção são a carne de porco que provêm de produções
próprias, e compram a fornecedores a carne bovina e aviária.

Alimentos de carne de porco, bovina e de aves; refeições pré-preparadas; enlatados.

0,6 Milhões US dólares (vendas só de carne)

Número de
Funcionários

Não

Carnes

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

6000

Possuem várias marcas próprias: a Zenú, a Pietran, a Linaje, a Ranchera e a Sofia.

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

Empresa pertence ao Grupo Empresarial Nutresa.

NERSANT - Estudo de Mercado | Colômbia
Nº9

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Imocom S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

www.imocom.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Calle 17 No 50-24 Bogotá - Colombia

E-mail

ecadena@imocom.com.co

Telefone

Eduardo Cadena

E-mail direto

Sub Gerente

4137755

ecadena@imocom.com.co

Caraterização da empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Volume de negócios (Total 2015)

Manutenção e reparação especializada de máquinas e equipamentos
Imocom, apresenta mais de 60 anos de experiência na indústria metalomecânica, fornecendo soluções a vários tipos
de indústria. A Imocom surgiu como uma pequena empresa familiar em Bogotá, inicialmente dedicada à importação e
distribuição de ferramentas e, simultâneamente, à negociação de algodão e café. Pouco tempo depois, iniciou a
atividade de importação e distribuição de maquinaria para as indústrias metalomecânica e plástica. Atualmente, a
empresa liderada pela segunda geração da família dedica-se à venda de bens de capital para o setor mineiro e da
construção sendo, também, fornecedora de uma ampla variedade de maquinaria para embalagens e reciclagem.
Ainda, a empresa investiu na fabricação de equipamentos para a movimentação de materiais, sistemas de elevação e
pontes rolantes. Há dois anos, a empresa criou uma divisão de negócios designada por "Tecnología del Proceso", onde
oferece serviços de assessoria à indústria e serviços de engenharia, montagem e desenho de fábricas industriais.

Máquinas e equipamentos para diversas indústrias

38 Milhões de US dólares

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

Várias marcas a nivel mundial

Sim

Principais produtos que a empresa
quer importar

Metalomecânica

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

520
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Conconcreto

Nome da empresa

Carrera 43A
No. 18 Sur-135, Piso 4 Sao Paulo Plaza Medellin - Colombia

Morada

Website

E-mail

www.conconcreto.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

srestrepo@conconcreto.com

Telefone

Santiago Restrepo Cadavid

E-mail direto

Coordenador de Compras Internacionais

(4) 44025700

srestrepo@conconcreto.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Construção de estradas e vias ferroviárias, Construção de edifícios não residenciais e de outras obras de engenharia
civil

Descrição de empresa

Conconcreto representa uma empresa líder no desenvolvimento de projetos de infraestruturas e edifícios na Colômbia,
com mais de 50 anos no mercado. A experiência, capacidade técnica e solidez financeira que têm acumulado permitiulhes participar em grandes projetos de infraestrutura e consolidar um portefólio de investimentos de longo prazo. A
sua estratégia de internacionalização tem como foco a América Central e a região Andina, através da identificação de
oportunidades de negócio e de parceiros especializados.

Produtos e/ou Serviços

Construção de edifícios, estradas e vias ferroviárias.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

0,86 milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Possuem parcerias com empresas do grupo Argos e Concreto Colômbia.

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Peças mecânicas

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

4000
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
El Condor

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.elcondor.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Carrera 25 # 3-45 Piso 3 Medellin - Colombia

diana.gomez@elcondor.com

Telefone

Diana Maria Gomez

E-mail direto

Directora Logistica

(4) 2646655

diana.gomez@elcondor.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Construção de estradas e vias ferroviárias, projetos de serviço público e construção de outras obras de engenharia
civil

Descrição de empresa

A empresa foi fundada em Medellín, em 1979, por um grupo de engenheiros. Desde a sua criação, a El Condor ficaram
conhecidos por serem uma empresa inovadora que contribui de forma permanente para o desenvolvimento das
infraestruturas colombianas. A El Condor posiciona-se como uma das melhores empresas de engenharia do país e
como uma das melhores empresas para trabalhar de acordo com o instituto Great Place to Work. Alguns dos exemplos
da grande experiência no mercado, prendem-se com as seguintes obras: Transmilenio de la Avenida NQS e Caracas,
Vías del Cesar, Túnel de Buenavista, Central Hidroeléctrica de Amaime, Porce III (Vías de acceso), Puente de
Caucasia, Línea Férrea de Prodeco, Central Hidroeléctrica de Tuluá, Bello- Hatillo, Agregados San Javier, Altamira,
Florencia, Metroplús Manrique, Aranjuez, e Transversal de Las Américas.

Produtos e/ou Serviços

Projetos de infraestrutura rodoviária, ferroviária, mineira, hidroelétrica, construção de edifícios e obras de
engenharia civil.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

mais de 80.000 milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Reconhecidas no estangeiro e a nível nacional

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Importam peças para maquinaria de construção

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

mais de 1000
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Cimbrados S.A.

Nome da empresa

Morada

Cra. 44 #20S-50, Envigado, Antioquia

Website

www.cimbrados.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Medellin - Colombia

E-mail

mercadeo@cimbrados.com; Comercial1@cimbrados.com

Telefone

Juan Esteban Arango

E-mail direto

Director Comercial

(4) 5605777 ext 114

mercadeo@cimbrados.com; Comercial1@cimbrados.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Fabrico de artigos de betão e aluguer de equipamentos

Descrição de empresa

CIMBRADOS S. A., foi fundada a 11 de outubro de 1979. O seu nome está associado à ideia principal de arrendar
equipamentos (blocos e andaimes). A empresa é especializada no aluguer de equipamento, venda de préfabricados e
comercialização de betão e outras matérias-primas para a construção. Há 37 anos no mercado, a CIMBRADOS S.A.
apresenta uma ampla trajetória e um grande comprometimento com a qualidade e segurança.

Produtos e/ou Serviços

Produtos: betão pré-fabricado, GRC e UHPC;
Serviços: Aluguer de equipamentos para empresas de construção e aluguer e montagem de instalações temporárias

Volume de negócios (Total 2015)

4 Milhões de US dólares

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

Préfabricados exclusivos de Cimbrados

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Materiais de Construção

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Agricola Super Ltda

Nome da empresa

Morada

Website

www.agrosuper.com

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Camino La Estrella 401 Of. 7 Sector Punta De Cortés Rancagua - Chile

E-mail

jguzman@agrosuper.com

Telefone

José Guzmán

E-mail direto

Gerente

6002100011

jguzman@agrosuper.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Desenvolvimento de alimentos preparados para animais

Descrição de empresa

A história da Agrosuper remete para a data de 1995, quando um grupo de empresários se iniciou a vender ovos frescos
na comunidade de Doñihue, localizada na VI Región de O´Higgins.
A Agrosuper iniciou um processo de expansão internacional, abrindo escritórios em vários mercados exigentes e
maduros: Itália, em 2002, Estados Unidos em 2003, Japão em 2004, México em 2005, China em 2009, Brasil e Shanghai
em 2012.
A empresa assume-se como a principal produtora de proteína animal do Chile, destacando-se a sua presença no
mercado mundial. Ainda, a Agrosuper participa no negócio de transformação, produção, distribuição e comercialização
de galinhas, porcos , perus, salmão e alimentos processados.

Produtos e/ou Serviços

Ovos e carne (aviária, suína), peixe e alimentos processados

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Vendas de 5,07 Milhões de US dólares

Number of
Employees

Possuem mais de 16.000 trabalhadores
internos e 10.000 colaboradores externos

Super Pollo, Super Cerdo, Super Salmon, Congelados As Agrosuper

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Enchidos

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim, gostariam de alargar o seu portefólio de fornecedores.

■

-

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Comercializadora Interandina S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

www.mascarne.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Calle el Carmelo 2228, Pedro Anguirre Cerda

E-mail

fdiaz@mascarne.cl

Telefone

Fernando Diaz

E-mail direto

Gerente Comercial

-

(56-2)27844971

fdiaz@mascarne.cl

Caraterização da empresa
Principal atividade

Importação e comercialização de carne bovina, suína e aviária.

Descrição de empresa

Empresa comercializadora e distribuidora de carnes nacionais e importadas da Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai,
Canadá, Áustria e Nova Zelândia. A Más Carne distribuiu bens alimentares no Chile deste 1981, possuindo uma
complexa rede de distribuição no mercado.

Produtos e/ou Serviços

Carne bovina, suína e frango

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

15 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

200

Distribuidores, grossistas e retalhistas. Possuem marca própria e representam outras marcas de vários países.
Argentina: Alberdi, Arrebeef, Gorina, Viante; Brasil: Bertini, Friboi, Marfrig; Paraguai: Frigo Chaco, Frigomerc,
Bertini, Frigochorti, Neuland; Uruguai: Las Piedras, Carrasco, Pando, Tacuarembó, Pul.

Logotype

Sim

Principais produtos que a empresa
quer importar

Carne

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim, desde que o portefolio de oferta coincida com as expectativas da procura

■

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Cial Alimentos S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

www.cialalimentos.cl/?lang=en

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Av Americo Vespucio 2341, Pudahuel Quilicura - Santiago - Chile

E-mail

waldo.muñoz@cialalimentos.cl; luis.loiza@cialimentos.cl

Telefone

Waldo Muñoz

E-mail direto

Coordenador de Operações Comerciais

(56) 02-26770000

waldo.muñoz@cialalimentos.cl; luis.loiza@cialimentos.cl

Caraterização da empresa
Principal atividade

Produção, comercialização e distribuição de carne e enchidos

Descrição de empresa

Ao longo dos seus 40 anos de vida, a Cial tem tido como grande preocupação fornecer o máximo de qualidade e o
melhor sabor aos seus consumidores, visando garantir a frescura dos seus produtos. A Cial é uma empresa familiar e de
administração profissional, reconhecida pela excelência na sua gestão.
A empresa lidera o mercado nacional de elaboração, comercialização e distribuição de produtos alimentares de carne
processada, conciliando a inovação com os padrões/tendências dos mercados com os quais operam, proporcionandolhes, assim, um crescimento rentável e constante ao longo do tempo. Actualmente produz cerca de 500 toneladas,
comprando a sua matéria-prima quer ao mercado nacional, quer internacional.

Produtos e/ou Serviços

Carnes fumadas e em conserva e enchidos.

Volume de negócios (Total 2015)

400 Milhões de US dólares (vendas)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

Logotype

Não

Enchidos

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

3000

La preferida, San Jorge, Winter.

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
Nº4

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Comercial Chacao S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

www.chacao.cl

Pessoa de Contacto

Posição

Código Postal

Av Marathon 2499, Macul Santiago, Chile

E-mail

curzua@chao.cl

Telefone

Claudio Urzua

E-mail direto

Director de Importaciones

-

(056) 02-24624129

curzua@chao.cl

Caraterização da empresa

■

Principal atividade

Grossista de produtos agroalimentares

Descrição de empresa

Fundada em janeiro de 1972, a Comercial Chacao constitui uma das principais empresas chilenas, sendo produtor,
importador, representante e distribuidor de produtos de consumo para mass-market a nivel nacional. A Chacao conta
com presença local comsede em Santiago e possui diversas sucursais nas principais cidades do país.

Produtos e/ou Serviços

Mercearias (biscoitos, arroz, azeite, óleos, açúcar, cereais, farinhas, marisco, enlatados, massa, molhos e
condimentos, legumes, compotas e geleias), produtos de limpeza, bebidas (não-alcoólicas e alcoólicas e bebidas
espirituosas), alimentos para animais, cuidados pessoais.

Volume de negócios (Total 2015)

40 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

300

Principais canais de distribuição da
Possuem marcas próprias como Aruba, Crav, Granada, Albura, Lucero, Conarroz, Sunnytrip, Del Barco e KDT.
Actualmente fornecem para grandes cadeias de retalho do Chile como a Cencosud, Wal-Mart, Unimarc, Jumbo, Santa
marca (lojas, retalho, principais
Isabel, Tottus, Mayorista 10, Alvi, entre outros. Empresa conta com mais de 14 filiais ao longo do Chile.
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Mercearias, azeite, legumes.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Marfrig Chile S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

www.marfrig.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Camino la Vara 03645, San Bernardo

E-mail

alejandro.luquin@marfrig.com

Telefone

Alejandro Luquin

E-mail direto

Gerente do Controlo de Gestão

(56-2) 2413 2500

alejandro.luquin@marfrig.com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Produção, processamento de carnes vermelhas e produtos de carnes

Descrição de empresa

Quinto Cuarto, fundada na década de 80, desenvolveu uma nova área de negócios no Chile, tornando-se pioneira na
importação de produtos alimentares no país. Dedicaram-se inicialmente à indústria transformadora de carne,
importação de alimentos congelados oriundos do mercado externo. No final da década de 90, a empresa inicia um
processo de crescimento a par do crescimento verificado no Chile, permitindo-lhe alargar consideravelmente o
portefólio de produtos, incorporando novos tipos de processamentos, embalagens e um portefólio alargado de
diferentes países. Em 2006, o Marfrig Group, uma das principais produtoras e exportadoras de alimentos do mundo,
adquiriu a empresa, fazendo investimentos no sentido de potenciar o negócio, melhorar as instalações e adequar as
infraestruturas aos altos standards internacionais. Atualmente, a Marfrig Chile oferece a mais variada alternativa de
processamento de carne bovina, suína, aves e de carneiro, bem como uma uma diversidade de produtos
industrializados, com importante presença em toda a cadeia comercial.

Produtos e/ou Serviços

Produtos: Carne bovina, suína de aves e de carneiro. Serviços: Armazenamento de matérias primas e produtos
acabados;Arrendamento de salas de produção ou operações maquila;Congelamento em túneis de congelados; Carga
de contentores de exportação segundo o mercado de destino.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

112.123 de US dólares

Número de
Funcionários

Logotype

Sim

Não conhece os produtos

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

300

Fornecedores de catering e fornecedores de supermercado

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

Importam 90% de carne e exportam 10% da produção.

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
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Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Metalurgica Sudamericana S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

www.metsud.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Calle Las violetas 5926 Cerrillos, Santiago

E-mail

rbertolone@metsud.cl

Telefone

Rodrigo Bertolone

E-mail direto

Gerente de Vendas

(56-2) 2424 5840

rbertolone@metsud.cl

Caraterização da empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Fabricação, venda e distribuição de ferramentas, maquinaria e equipamentos

METALURGICA SUDAMERICANA S.A., constituiu-se em 1967 e formou-se com o objetivo de produzir, elaborar e
comercializar discos de Aço para implementação em maquinaria agrícola, para além de outras peças de maquinaria
agrícola e ferramentas agrícolas relacionadas. Posteriormente, o objeto da empresa expandiu-se para a realização de
investimentos noutras empresas ou negócios de todos os tipos de máquinas, equipamentos, ferramentas e produtos
particularmente relacionados com atividades agrícolas, florestais e industriais. As atividades realizam-se na sua
fábrica industrial localizada na Comuna de Cerrillos.

Maquinaria, ferramentas e equipamentos agrícolas, forestais e industriais

6 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Logotype

Sim

Aço microgranulado, Maquinaria e ferramentas agrícolas

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06/ 10 / 2016

50

Rede de distribuidores a nivel nacional e lojas diretas

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
Nº7

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Cia Molinera San Cristobal S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

Pessoa de Contacto

■

E-mail

www.sancristobal.cl

Posição

Código Postal

Calle Exposición 1657, Estación Central Santiago de Chile

gamalier.moyano@sancristobal.cl

Telefone

Gamalier Moyano

E-mail direto

Responsável pelas compras e importações de matérias-primas

(56-2)23763000

gamalier.moyano@sancristobal.cl

Caraterização da empresa
Principal atividade

Comercialização de farinhas

Descrição de empresa

Fundada a 4 de dezembro de 1916, com localização inicial perto da colina de são Cristobal, a CIA Molinera, pretendia
produzir farinha de trigo de excelente qualidade para a indústria de panificação e pasteleira, objetivo que mantém
atualmente. A empresa abastece, ainda, o mercado de supermercados, que contam atualmente com a farinhas oriundas
das fábricas Santiago (farinhas de trigo e misturas completas), Maipú (farinhas de trigo) - Malloco (centro de recolha
de grãos) e Cajon (farinha de trigo e centro de recolha de grãos).

Produtos e/ou Serviços

Farinhas para panificação, fermento, misturas completas e derivados de farinha.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

50 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Canais próprios, venda direta ao público e venda para cadeias de retalho.

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Trigo

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016
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NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
Nº8

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Sucden Chile S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.sucdenchile.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Avda Coronel Pereira 72 Of 801. Las Condes Santiago de Chile

pcorrea@sucdenchile-com

Telefone

Pedro Pablo Correa

E-mail direto

Gerente Comercial y de Compras

-

(56-2)22463600

pcorrea@sucdenchile-com

Caraterização da empresa
Principal atividade

Importadora e exportadora de açúcar (Trader)

Descrição de empresa

Sucden Chile, iniciou as suas operações no Chile em 1982, sob o nome de Amerop Chile (American Operations Chile).
Entre 2000 e 2008, o escritório no Chile passou a ser o escritório de representação de Sucden Corp. Nos finais de 2008,
e dada a sua relevância no mercado chileno na importação de açúcar refinado, a empresa decidiu transformar o
escritório do Chile, que era apenas uma representação, num escritório direto com dependência regional da Sucden
Américas, com sede em Miami. O âmbito de negócios Sucden Chile, baseia-se no comércio e distribuição de açúcar. A
cana de açúcar é totalmente importada de diferentes origens, sendo os mais relevantes: Guatemala, Colômbia e
Argentina. Este aspeto deve-se ao facto da cana de açúcar abastecer 80% do mercado mundial e o açúcar extraído da
beterraba cerca de 20%.

Produtos e/ou Serviços

Açúcar proveniente de cana de açúcar e beterraba

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

60 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

57

Possui marca própria. Distribuem para lojas, retalho e, também, para empresas.

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Cana de açúcar, beterraba…

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Não, "os custos seríam muito elevados para importar desde Portugal, logisticamente não seria possível" - argumentam
que a Europa tem défice de açúcar.

■

Informação adicional

Observações

Data: 06/ 10 / 2016

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
Nº9

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Alimentos Y Frutos S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

www.minutoverde.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Camino lo Echevers 250 Quilicua Santiago de Chile

E-mail

(56-2)23678000 223678023

Telefone

E-mail direto

vgomez@minutoverde.cl

Caraterização da empresa
Principal atividade

Produção, venda e distribuição de produtos agroalimentares

Descrição de empresa

Alimentos y Frutos S.A. assumem-se como a empresa com maior participação de mercado a nivel nacional nesta
categoria, e uma das maiores exportadoras do hemisfério sul. Foi fundada em 1989, visando a exportação de
hortaliças e frutas congeladas.
Em 1992, adquire a fábrica Chillán, Anagra International, impulsionando, assim, as suas exportações. Em 1997 entra
fortemente no mercado nacional, adquirindo, neste sentido, a Vitafoods (fábrica de São Fernando), cuja marca
Minuto Verde se posiciona como líder de mercado a nivel nacional. Em 2011, a empresa adquire a fábrica de São
Carlos, Frisac/keyfoods, que produz hortaliças para o mercado nacional e internacional. Recentemente, construiu na
fábrica de São Carlos, um centro de distribuição com plataformas modernas de carga e câmaras frigoríficas, no
sentido de abastecer todo o sul do país. A empresa encontra-se a trabalhar permanentemente no aumento da sua
capacidade de armazenamento, em conformidade com as necessidades de mercado.

Produtos e/ou Serviços

Hortaliças, frutas e congelados

Volume de negócios (Total 2015)

vendas ao exterior US$ 65.764.481

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Número de
Funcionários

3000

Supermercados e hóteis

Logotype

Sim

Principais produtos que a empresa
quer importar

Hortaliças e frutas.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

■

-

palvarez@minutoverde.cl

Victor Gomez

Ventas

N/A

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

As vendas não foram fornecidas, uma vez se considerar informação confidencial. Assim, identificámos as vendas ao
exterior em 2015.

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
Nº10

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Ingeneria Civil Vicente S.A.

Nome da empresa

Morada

Marchant Pereira 221, Providencia piso 10

Website

www.icv.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Margarita Vivanco

E-mail

Código Postal

-

mvivanco@icv.cl

Responsável de Importações

Telefone

E-mail direto

mvivanco@icv.cl

(56-2)22090137

Caraterização da empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Engenharia, construção e atividades mineiras

A empresa chilena de engenharia civil Vicente S.A. (ICV), foi criada em Punta Arenas. A partir dos anos 80 a empresa
começou a prestar serviços completos para a indústria mineira, fortalecendo a sua ação no setor mineiro, convertendose assim na sua atividade principal. A empresa, tendo já mais de 50 anos, apresenta um percurso reconhecido na
execução de obras de engenharia civil, ao qual acresce a experiência na prestação de serviços completos para a
atividade mineira, bem como as operações nas minas de carvão da região de Magallanes, o que permitiu a aquisição de
um valioso “know how”. A sua sede situa-se em Santiago e as suas 3 sucursais localizam-se em Iquique, Santiago e
Punta Arenas. De destacar que a empresa evidencia mais de 5 décadas de trabalho no setor público e privado.

Venda a grosso de maquinarias, ferramentas, equipamentos e materiais.

50 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

1000

A empresa presta serviços directos e não trabalha com intermediários. Conta com uma sede em Lo Aguirre, a qual
alberga peças de reposição, componentes, maquinaria e equipamentos, bem como armazéns centrais. Em Punta
Arenas, a empresa está localizada no Barrio Industrial, onde tem escritórios e oficinas, enquanto que na cidade de
Iquique, tem um escritório de administração e logística que lhe permite abordar diretamente os seus clientes da
atividade mineira.

Não foi avaliado

Principais produtos que a empresa
quer importar

Sim, caso os produtos oferecidos coincidam com os procurados pela empresa.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Não foi demonstrado interesse.

■

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
Nº11

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Frigorifico de Osorno

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.frigosorno.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Avenida Francisco del Campo 200- Osorno - Chile

r.flores@frigosorno.cl

Telefone

Ricardo Flores

E-mail direto

Gerente Comercial

-

(56-2)26033039 228371200

r.flores@frigosorno.cl

Caraterização da empresa
Principal atividade

Produção, processamento de carnes vermelhas e de produtos à base de carne.

Descrição de empresa

Frigorífico de Osorno S.A., é uma fabrica com mais de 70 anos, que trabalha na desossa e processameno de carnes na X
e XI região do Chile. A Frigosorno iniciou as suas atividades em junho de 1945, tendo sido adquirida em 1978 pelo grupo
Feria Osorno S.A., atualmente propriedade de mais de quatrocentos acionistas.
A empresa comercializa todos os produtos e subprodutos que se obtêm da carne bovina. De salientar, que a empresa
desenvolveu várias politicas de desenvolvimento de elevada segurança biológica, bem-estar animal, rastreabilidade,
programas de testes microbiológicos, e é certificada "Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo " HACCP.
Dada a sua privilegiada localização e geografia, situada no meio do coração do gado do Chile em Osorno, ao que
acresce o clima favorável, bem como a extensão de prados, reunem-se as condições para a criação de gado, gerando,
assim, produtos de alta qualidade e segurança.

Produtos e/ou Serviços

Produtos à base de carne bovina.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Importações US$ 23.317.173

Número de
Funcionários

100 - 200

Comercializam para supermercados e matadouros.

Logotype

Não

Principais produtos que a empresa
quer importar

Não conhece os produtos e serviços que oferecem, por isso não consegue confirmar em que produtos poderão estar
interessados.

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

sim

■

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
Nº12

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Multiaceros S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

www.multiaceros.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Camino a la alameda 241, Lampa - Santiago

E-mail

aespeciales@multiaceros.cl

Telefone

Rodrigo Sahurie Luer

E-mail direto

Gerente General

(56-2)24983300

rsahurie@multiacero.cl

Caraterização da empresa
Principal atividade

Importadores e comercializadores de produtos de aço para a indústria

Descrição de empresa

Empresa importadora e comercializadora de produtos de aço que proporciona soluções de qualidade nas àreas de
condução de fluídos, canalização/instalação elétrica, sistemas estruturais e metalomecânica em geral. De notar que
para manter a maior oferta de produtos possíveis, os produtos são fornecidos por grandes fábricas mundiais, exigindose standards de qualidade ISO 9001 e 14001. A Multiaceros está presente nos principais projetos mineiros, florestais,
piscatórios, energéticos, industriais e de celulose de modo a fornecer soluções às necessidades de infraestrutura e
desenvolvimento dos seus clientes.

Produtos e/ou Serviços

Tubagem, bobines e chapas de aço e aços especiais.

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

120 Milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Logotype

Não

Aço

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim, caso evidenciem elevada qualidade e um preço atrativo

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

200

Possuem marca própria. Relativamente aos seus canais de distribuição, comercializam o seu produto directamente
para empresas e distribuem para empresas que comercializam materiais de construção.

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

NERSANT - Estudo de Mercado | Chile
Nº13

Perfil da Empresa
■

Identificação da empresa
Watts S.A.

Nome da empresa

Morada

Website

E-mail

www.watts.cl

Pessoa de Contacto

Posição

■

Código Postal

Avda Presidente Jorge Alessandri 10501, San Bernardo - Santiago - Chile

cgomez@watts.cl; jneary@watts.cl

Telefone

Claudio Gomez

E-mail direto

Responsável de Importações

(56-2)24414000

cgomez@watts.cl; jneary@watts.cl

Caraterização da empresa
Principal atividade

Descrição de empresa

Produtos e/ou Serviços

Volume de negócios (Total 2015)

Principais canais de distribuição da
marca (lojas, retalho, principais
clientes…)

A empresa já importa de Portugal?

Produção e comercialização de produtos agroalimentares
Em 1875 é criada a Fundación de Santa Carolina, por dom Luis Pereira Cotapos, e apresenta-se como o negócio mais
antigo que compõe este grupo de empresas. Posteriormente, sucedeu-lhe a Watt, negócio familiar, orientado para a
elaboração e comercialização de compotas caseiras.
Watt's S.A. é uma das principais empresas de alimentos do país, que conta com várias marcas nacionais e
internacionais e uma ampla variedade de produtos. A empresa apresenta um crescimento permanente desde 1930,
diversificando-se e inovando até alcançar um sólido posicionamento no mercado e no seio dos seus consumidores.
Atualmente, a Watt's está presente na vida familiar da maioria dos chilenos e em mais de 30 mercados externos.

Produtos Lácteos: queijos, leite, leite em pó, iogurte, manteigas, margarinas e bebidas lácteas; Massas e molhos:
massas frescas, ketchup e molhos; Sumos: néctares, selecção, espremidos, frescos; Congelados: Frutas, Legumes,
refeições preparadas, batatas-fritas; Azeites; Marmeladas, doces e compotas; Conservas: frutas, legumes, pratos
preparados; Sobremesas, gelatinas; Vinhos.

mais de 600 milhões de US dólares

Número de
Funcionários

Logotype

Sim

Concentrado de tomate

Potencial interesse em visitar
empresas portuguesas da região
Santarém

Sim

Informação adicional

Observações

Data: 06 / 10 / 2016

1900

Watt`s, Lonco Leche, Cala, Chef, Belmont, La reina, Frito Master, Gastronomico, Mazola. A Watt's é um dos 5 maiores
fornecedores das maiores cadeias de retalho do Chile: Walmart e Cencosud. Actualmente, a Watt's exporta para mais
de 30 países.

Principais produtos que a empresa
quer importar

■

-

Relatório Final de Projecto

11. ANEXO V

Apresentação do NERSANT
e da
Região do Ribatejo

Proposta nº 20160095 | NERSANT| Canadá, Colômbia, Chile e Gana
MA011/0

23
75

Ribatejo Region
Portugal

“
The Ribatejo should be seen from Santarém’s Portas do Sol
on a day when the Tagus River is in flood, because a
hypertrophied Tagus River will show the exact extent and
boundaries that geography has never been able to find.”
Miguel Torga, poet

42 909
Companies

571

Medium-high technology companies

€ 19730 thousand
Investment in R & D

€2480 million
Gross Value Added

Predominant Activity Sectors
◍
◍
◍
◍
◍
◍
◍
◍

Agriculture and agro-industry;
Mechanical engineering (automotive components and aerospace);
Extraction and processing of rocks;
Tanneries;
Forestry, Wood, Furniture and Paper;
Tourism, Hotel Industry and Sport;
Environment and waste treatment;
Logistics.

110 thousand hectares
dedicated to forest:
◍
◍
◍
◍

TRADITION AND KNOW-HOW

Cork oak forests;
Cellulose;
Transformation of paper;
Furniture manufacture.

The
Ribatejo
region
is
longstanding in the automobile
industry, stone extraction and
the manufacture of decorative
elements, and tanneries, activity
in which, in just one county, the
region has more than 75% of the
domestic production.

RIBATEJO IS KNOWN
FOR HAVING THE
BEST AGRICULTURAL
SOILS IN PORTUGAL

◍

◍

More than 200 thousand hectares
dedicated to irrigated mixed farming, to
vineyard and vegetable cultivation;
The agriculture industry plays a key role
as the largest exporter.

WHAT DOES WE OFFER?
◍ One of the best known brands of vinegar;
◍ The best-known juices in Portugal;
◍ Production line of one of the best known brands of cars;
◍ One of the better known brands of olive oil;

◍ 10 million eggs per week;
◍ 70% of the ham manufactured in Portugal;
◍ Large production of rice;
◍ Many of the skins used in the interior of the automotive and aviation industry;
◍ The coloured toilet paper that delights the cosmopolitan elites in Paris and New York.

Don’t you think it’s time to
do business with Ribatejo?

Várzea dos Mesiões | Apartado 177
2354-909 Torres Novas
Tel. 249 839 500 | Fax. 249 839 509
e-mail: geral@nersant.pt | http://www.nersant.pt

Relatório Final de Projecto

12. ANEXO VI

Base de Dados dos Importadores
Canadá | Gana |Colômbia | Chile

Proposta nº 20160095 | NERSANT| Canadá, Colômbia, Chile e Gana
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Identificação de Importadores
Número

Nome

Actividade

Sector

Pessoa de Contacto

Email

Telefone

Website

Chile Nº1

Agricola Super Ltda

Desenvolvimento de alimentos
preparados para animais

Agroalimentar

José Guzmán

jguzman@agrosuper.com

6002100011

www.agrosuper.com

Chile Nº2

Comercializadora Interandina S.A.

Importação e comercialização de
carne bovina, suína e aviária.

Agroalimentar

Fernando Diaz

fdiaz@mascarne.cl

(56-2)27844971

www.mascarne.cl

Chile Nº3

Cial Alimentos S.A.

Agroalimentar

Waldo Muñoz

waldo.muñoz@cialalimentos
.cl; luis.loiza@cialimentos.cl (56) 02-26770000

www.cialalimentos.cl/?lang=en

Chile Nº4

Comercial Chacao S.A.

Agroalimentar

Claudio Urzua

curzua@chao.cl

www.chacao.cl

Chile Nº5

Marfrig Chile S.A.

Agroalimentar

Alejandro Luquin

alejandro.luquin@marfrig.co
m
(56-2) 2413 2500

Chile Nº6

Metalurgica Sudamericana S.A.

Agroalimentar

Rodrigo Bertolone

Chile Nº7

Cia Molinera San Cristobal S.A.

Agroalimentar

Chile Nº8

Sucden Chile S.A.

Chile Nº9

Alimentos Y Frutos S.A.

Chile Nº10

Ingeneria Civil Vicente S.A.

Chile Nº11

Frigorifico de Osorno

Chile Nº12

Multiaceros S.A.

Chile Nº13

Watts S.A.
Centura Floor and Wall Fashions (Centura (Toronto)
Ltd)
Materiais de Construção
Importadores de produtos
National Importers Inc
alimentares
Importador e distribuidor de
Ferma Food Products
produtos agroalimentares
Unibel Company Ltd.
portugueses.
Importação e distribuição de bens
Edoko Food Importers Ltd
alimentares
Importador e distribuir de produtos
S & F Food Importers
alimentares
Importador de produtos gourmet
Dovre Importer and Export Ltd.
para o Canadá

Canadá Nº1
Canadá Nº2

Canadá Nº3
Canadá Nº4
Canadá Nº5
Canadá Nº6

Produção, comercialização e
distribuição de carne e enchidos
Grossista de produtos
agroalimentares
Produção, processamento de
carnes vermelhas e produtos de
carnes
Fabricação, venda e distribuição de
ferramentas, maquinaria e
equipamentos
Comercialização de farinhas
Importadora e exportadora de
açúcar (Trader)
Produção, venda e distribuição de
produtos agroalimentares
Engenharia, construção e
atividades mineiras
Produção, processamento de
carnes vermelhas e de produtos à
base de carne.

(056) 02-24624129

www.marfrig.cl

www.metsud.cl

Gamalier Moyano

rbertolone@metsud.cl
(56-2) 2424 5840
gamalier.moyano@sancristo
bal.cl
(56-2)23763000

Agroalimentar

Pedro Pablo Correa

pcorrea@sucdenchile-com

www.sucdenchile.cl

Agroalimentar

Victor Gomez

vgomez@minutoverde.cl

(56-2)22463600
(56-2)23678000 223678023

Construção

Responsável de Importações

mvivanco@icv.cl

(56-2)22090137

www.icv.cl

Agroalimentar

Ricardo Flores

r.flores@frigosorno.cl

(56-2)26033039 228371200

www.frigosorno.cl

Rodrigo Sahurie Luer

rsahurie@multiacero.cl
cgomez@watts.cl;
jneary@watts.cl

(56-2)24983300

www.multiaceros.cl

(56-2)24414000

www.watts.cl

Importadores e comercializadores
de produtos de aço para a indústria Metalomecânica
Produção e comercialização de
produtos agroalimentares
Agroalimentar

Claudio Gomez

Construção

Ross Keltie

Agroalimentar

Murray Bell

Agroalimentar

Steve Balas

Agroalimentar

www.sancristobal.cl

www.minutoverde.cl

keltie@centura.ca
(416) 785 5165
murraybell@nationalimport
ers.com
(604) 3241551

http://www.centura.ca/

http://www.fermafoods.com/

Neal Letourneau

sbelas@fermafoods.com
(416)5333591
n.letourneau@edokofood.co
m
(604) 944 7332

Agroalimentar

Felix Gershgorin

felixg@sandffoods.com

(905) 669 9930

http://www.sf-foods.com/

Agroalimentar

Peter Scott

peter@dovreimport.com

(604)2344545

http://dovreimport.com/

http://www.nationalimporters.com/

http://www.edokofood.ca/

Identificação de Importadores
Número

Nome

Actividade
Especialista em várias categorias de
produtos agroalimentares como
produtos naturais, orgânicos,
frescos e produtos étnicos.
Importador e distribuidor de
produtos alimentares de vários
mercados.
Serviços de construção e
fornecedor de materiais de
construção.
Importadores e distribuidores de
materiais de construção
Fornecedor de soluções para
empresas de construção e
arquitectos.
de metalomecânica
Cadeia de Fast Food

Canadá Nº7

Tree Of Life Canada

Canadá Nº8

Husky Food Importers

Canadá Nº9

Shnier - operating division of GESCO

Canadá Nº10

Stone Tile International

Canadá Nº11
Canadá Nº12
Colômbia Nº1

Allmar Inc.
Russel Metals Inc.
Franquicias Sandwich Qbano

Colômbia Nº2

Decorceramica SAS

Colômbia Nº3

Gricol

Colômbia Nº4

Invesa S.A. - Sapolin

Colômbia Nº5

Levapan S.A.

Comércio grossista de materiais de
construção
Produção e comercialização de
artigos para casa de banho
Fabricação, venda e distribuição de
produtos para as indústrias
agrícola, de tintas e para diversos
fins industriais
Produção e Comercialização de
bens alimentares

Colômbia Nº6

Plastilene S.A.

Fabricação de artigos de plástico

Sector

Email

Telefone

Website

Agroalimentar

Heather Michaud

heather.michaud@treeoflife
.com
(905) 507 6161

http://treeoflife.ca

Agroalimentar

Nick Mattiace

nmattiace@huskyfoods.com (905) 850 8288

http://www.huskyfoods.com

Construção

Paul Green

pgreen@gesco.ca

(905) 789 3755

http://www.shnier.ca/

Construção

Daniel Sultan

daniels@stone-tile.com

(416) 515 9000

http://www.stone-tile.com/

Construção
Metalomecânica
Agroalimentar

Edwin Redekopp
David Halcrow
Vivian Reyes

(204) 668-3000
(905) 819-7777
(2)3127272

http://www.allmar.com
http://www.russelmetals.com/
www.sandwichqbano.com

Construção

Monica Gaviria

4495555 ext 2096

www.decorceramica.com

Construção

Doris Acosta

ed@allmar.com
dhalcrow@russelmetals.com
wichcubano.com
mgaviria@decorceramica.co
m;
xbolanos@decorceramica.co
m
acosta@gricol.com;
gerencia@gricol.com.co

3603899

www.gricol.com

Construção

Daniel Giraldo

dgiraldo@invesa-com

(57) 4 334 2727

www.invesa.com

Agroalimentar

Jorge Eduardo Mejía Piñeros

jorge.mejia@levapan.com

(57)3166924712

www.levapan.com

Construção

Rodrigo Restrepo / Mauricio
Muñoz

mmunoz@plastilene.net /
rrestrepo@plastilene.net

Colômbia Nº7

QBCO S A

Colômbia Nº8

Industrias de Alimentos Zenú

Colômbia Nº9

Imocom S.A.

Elaboração de alimentos
preparados para animais; Comércio
grossista de matérias-primas
agropecuárias e animais vivos
Agroalimentar
Processamento e conservação de
carne
Agroalimentar
Manutenção e reparação
especializada de máquinas e
equipamentos
Metalomecânica

Conconcreto

Construção de estradas e vias
ferroviárias, Construção de edifícios
não residenciais e de outras obras
de engenharia civil
Construção

Colômbia Nº10

Pessoa de Contacto

7305900 www.plastilene.net

Oscar Dario Rendon

3381448 - 50 BOG *
mroa@qbco.biz
2288503 CLO
orendon@alimentoscarnicos
.com.co
3787400 EXT 46401

Eduardo Cadena

ecadena@imocom.com.co

Santiago Restrepo Cadavid

srestrepo@conconcreto.com (4) 44025700

Maria del Carmen Roa

4137755

www.qbco.com.co
www.industriadealimentoszenu.com.co

www.imocom.com

www.conconcreto.com

Identificação de Importadores
Número

Nome

Colômbia Nº11
Colômbia Nº12
Gana Nº1

El Condor
Cimbrados S.A.
Paytell Company Limited

Gana Nº2

K.K Peprah Company Limited

Gana Nº3

Adom Mbroso Cold Stores Limited

Gana Nº4

Humano Ghana

Actividade
Construção de estradas e vias
ferroviárias, projetos de serviço
público e construção de outras
obras de engenharia civil
aluguer de equipamentos
mineração e contrução | imóveis |
Produção e comercialização de
produtos metálicos e materiais de
construção
Importação e distribuição de
alimentos congelados

Gana Nº13

Aluguer e venda de maquinaria de
mineração e construção
Importação de sumo de fruta e
Laud Jay Trading Ventures
mercearia generalista
Materiais de construção, utensílios
domésticos, investimento
Asadtek Group Ltd
imobiliário
Fornecedores de maquinaria
pesada e equipamentos para
HMD Forewin Ghana (Heavy Machinery Dealership) construção da África Ocidental.
Produção de químicos para a área
da construção, ambiente e
Pricoil Ghana Limited
agricultura
Distribuição de equipamentos para
a indústria extractiva e construção
Dem Ghana
civil
Distribuição de bens de grande
consumo (Fast Moving Consumer
Gold Coast Matcom Ltd
Goods)
Transformação dos produtos
Golden Web Limited
agrícolas
Koala Shopping Center
Cadeia de Retalho
Comércio e distribuição de
Forewin Ghana Ltd
produtos alimentares

Gana Nº14

Association of Ghana Industries (AGI)

Gana Nº5

Gana Nº6

Gana Nº7

Gana Nº8

Gana Nº9

Gana Nº10
Gana Nº11
Gana Nº12

Associação Industrial

Sector

Pessoa de Contacto

Email

Telefone

Website

Construção
Construção
Construção

Diana Maria Gomez
Juan Esteban Arango
Mr. Charles Appiah

diana.gomez@elcondor.com (4) 2646655
Comercial1@cimbrados.com (4) 5605777 ext 114
paytellghana@yahoo.com
302541977

www.elcondor.com
www.cimbrados.com
www.paytellghana.com

Metalomecânica

Mr. Kwame Peprah

kkpeprah36@yahoo.com

Agroalimentar

Mrs. Justina Baidoo

233266621922 www.kkpeprah.com
233 0242 681804
adommbrosogh@gmail.com 233 0248 174044
http://scadommbroso.com/

Metalomecânica

Dr.Richard Owusu Atuahene

richatua@yahoo.com

Agroalimentar

Mr. Laud Aryeetey Junior

laudjay77@gmail.com

Construção

Mr. James Asare Adjei

asadjei@hotmail.com

0244662569 | 233 (0)
501 338 050

www.asadtek.com

Construção

Mr. Mark Bacon

Mark.bacon@hmdforewin.com

233 30297889719

www.hmd-forewin.com

Construção

Mr. Paul-Victor Avudzivi

balorvor@pricoilghana.com 0244143649

www.pricoilghana.com

Construção

Mr. Robert Owusu

ghana@dem-group.com

www.dem-group.com

Agroalimentar

Mr. Deepu Vasnani

deepu@matcomafrica.com

233 248321407
233 54433 4116
233 0302 234833
233 054 4335901

Agroalimentar
Agroalimentar

Mr. Thomas W. Bello
Mr. Imad Wolley

twbello@yahoo.com
enquiries@koala.com.gh

0244313433
www.goldenwebgh.com
233242242222 www.koala.com.gh

Agroalimentar

Mr. Ghassan Yared

gyared@forewinghana.com

Associação

Seth Twum-Akwaboah

setha@agighana.org

233244356001 www.forewinghana.com
302 779023, 302
773143
www.agighana.org

233,206,595,959 www.humanoghana.com
243410230 Não possuem

www.matcomafrica.com

