
   
 

 

 
 
 

Evento de Brokerage na Alimentaria & Horexpo 
FIL - Feira Internacional de Lisboa 

Lisboa, 5 e 6 de Junho de 2017 
 
A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, enquanto parceiro da Enterprise Europe 
Network está a organizar um evento de encontros empresariais (Brokerage), englobado na 
Feira Alimentaria & Horexpo 2017, a ter lugar nas instalações da FIL, Parque das Nações, nos 
dias 5 e 6 de junho. 

 
Objectivos 
Através deste evento de brokerage do sector Agro-alimentar serão dinamizadas reuniões 
bilaterais entre empresas portuguesas e estrangeiras, com o objetivo de potenciar a 
cooperação comercial e tecnológica, quer do lado da “oferta”, quer do lado da “procura” com 
vista a realizar contactos e entrar em novos mercados. 
 
Destinatários 
Empresas, universidades, associações, institutos e outras instituições ligadas ao setor da 
Alimentação & Bebidas, Equipamento de Hotelaria e Tecnologia e Equipamentos para a 
Indústria e Distribuição Alimentar. 
 
Tópicos Principais 
Alimentação &Bebidas:  

 Produtos Lácteos 

 Carnes 

 Peixe 

 Fruta fresca e vegetais 

 Alimentos congelados 

 Produtos de Pastelaria e padaria 

 Produtos biológicos  

 Produtos dietéticos 

 Embalagem e etiquetagem de produtos alimentares 

 Bebidas alcoólicas 

 Bebidas não alcoólicas 

 Vinho 
Equipamento de Hotelaria: 

 Produtos Têxteis 

 Porcelanas e Cutelarias 

 Equipamentos para cafés, bares, pastelarias, 



   
 

 

restaurantes e hotéis. 
Serviços para a indústria Alimentar/ Canal Horeca 

 
A participação no evento é gratuita! 
 

Plataforma para registo e submissão de perfis: www.b2match.eu/alimentaria-

lisboa2017 

 
Agenda: 
 
Registo online: de 8 de Maio a 3 de Junho de 2017 
Seleção de reuniões B2B: de 15 de Maio a 3 de Junho de 2017 
Envio de agendas individuais: 5 de Junho 2017 
 
Organizado no âmbito da Enterprise Europe Network, este evento tem o IAPMEI como 
organizador, ao qual se juntam a ACIF, AEP, AIMinho, AIP, ANI, CCDR Algarve, CCIPD, e CEC 
como coorganizadores e para um apoio de maior proximidade às entidades participantes. 
 
Para mais informação, por favor contacte: 
 

IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação - Telma Caroça Tel.: 213836174; e-mail: 

telma.caroca@iapmei.pt, EEN-PORTUGAL@iapmei.pt ou Margarida Ricardo: Tel.: 266739704 ; e-

mail: margarida.ricardo@iapmei.pt; EEN-PORTUGAL@iapmei.pt 

ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria - 

Isabel Andrade Tel.: 291206800; e-mail: isabel.andrade@acif-ccim.pt, EEN-PORTUGAL@acif-

ccim.pt 

AEP – Associação Empresarial de Portugal – Câmara de Comércio e Indústria – Céu Filipe: 

Tel.: 229981500; e-mail: ceu.filipe@aeportugal.pt, EEN-PORTUGAL@aeportugal.pt 

AIMinho –Associação Empresarial – Natália Silva Tel.: 2253202500; e-mail: nsilva@aiminho.pt; 

EEN-PORTUGAL@aiminho.pt  

AIP – Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria - Paula Alves: Tel.: 

213601688; e-mail: paula.alves@aip.pt; EEN-PORTUGAL@aip.pt 

ANI – Agência Nacional de Inovação - Rita Silva: Tel.: 214232100; e-mail: EEN-

PORTUGAL@ani.pt 

CCIPD – Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada – David Almeida Tel.: 

296305000; e-mail: dalmeida@ccipd.pt, EEN-PORTUGAL@ccipd.pt  

CCDR Algarve –Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve– Paulo 

Bota Tel.: 289895270; e-mail: pbota@ccdr-alg.pt; EEN-PORTUGAL@ccdr-alg.pt  

CEC – Conselho Empresarial do Centro – Câmara de Comércio e Indústria do Centro – Joana 

Afonso Tel.: 239497161; e-mail:; joana.afonso@cec.org.pt; EEN-PORTUGAL@cec.org.pt  

 
 
 

http://www.b2match.eu/alimentaria-lisboa2017
http://www.b2match.eu/alimentaria-lisboa2017
mailto:telma.caroca@iapmei.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@iapmei.pt
mailto:margarida.ricardo@iapmei.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@iapmei.pt
mailto:isabel.andrade@acif-ccim.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@acif-ccim.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@acif-ccim.pt
mailto:ceu.filipe@aeportugal.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@aip.pt
mailto:nsilva@aiminho.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@aiminho.pt
mailto:paula.alves@aip.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@aip.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@ani.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@ani.pt
mailto:dalmeida@ccipd.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@ccipd.pt
mailto:pbota@ccdr-alg.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@ccdr-alg.pt
mailto:joana.afonso@cec.org.pt
mailto:EEN-PORTUGAL@cec.org.pt


   
 

 

A Feira ALIMENTARIA & Horexpo 2017 
 
Trata-se da mais relevante feira do sector em Portugal e um dos eventos mais importantes da 
Europa no mercado agro-alimentar, que, de 4 a 6 de Junho 2017, regressa à FIL-Feira 
Internacional de Lisboa, reunindo num mesmo espaço uma ampla e variada oferta dos 
sectores da alimentação e bebidas, equipamento para hotelaria e maquinaria para a indústria 
alimentar, distribuída por três salões diferenciados: Alimentaria Lisboa, Horexpo e 
Tecnoalimentaria. 
 
Considerada a maior plataforma de contactos em Portugal é uma oportunidade única de 
conhecer tanto os produtos portugueses como a oferta de numerosas empresas internacionais 
que participam no evento. 
 
A Tecnoalimentaria reúne a mais completa oferta de tecnologia e equipamentos para a 
indústria e distribuição alimentar. De carácter transversal, cobre todas as necessidades 
tecnológicas presentes na cadeia alimentar, desde os ingredientes até à embalagem, passando 
pela manipulação, transformação e distribuição comercial. 
 
Programa de Hosted Buyers 
 
A Feira Alimentaria&Horexpo Lisboa organiza um programa de Hosted buyers: Hosted Buyers 
Programme dirigido aos profissionais dos sectores representados, cuja informação e 
candidatura está disponível em: www.alimentariahorexpo.fil.pt 
 
 
Sobre a Enterprise Europe Network 
 
A Enterprise Europe Network, uma iniciativa da Comissão Europeia lançada em 2008, está 
representada em Portugal por um Consórcio, a EEN-PORTUGAL 
(www.enterpriseeuropenetwork.pt), liderado pelo IAPMEI e envolvendo 12 entidades, públicas 
e privadas, cobrindo todo o território nacional, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira. 
 
A Enterprise Europe Network, está presente em mais de 60 países e visa apoiar as empresas a 
melhor aproveitarem as oportunidades do Mercado Único e de países terceiros 
(http://een.ec.europa.eu/about/branches) configurando, assim, uma janela de oportunidades 
para facilitação de serviços de apoio à inovação e à internacionalização das PME portuguesas. 
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