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Sector alimentar em foco de 14 a 17 de Abril de 2013 em Lisboa 

 
ALIMENTARIA&HOREXPO 2013 É A PORTA DE ENTRADA PARA UM MERCADO DE 250 MILHÕES DE 

CONSUMIDORES  
 
Lisboa, 26 de Março de 2012 – Promovida pela AIP / FIL e Alimentaria Exhibitions, a 
Alimentaria&Horexpo Lisboa - Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a 
Indústria Alimentar é a mais importante feira do sector em Portugal e um dos eventos mais 
importantes da Europa no mercado agro-alimentar. 
 
A Alimentaria&Horexpo Lisboa tem, também, vindo a reforçar a sua vertente internacional, 
assumindo-se hoje como a grande plataforma de negócios do sector para os mercados de língua 
oficial portuguesa, representando 250 milhões de consumidores.  
 
Na edição de 2011, os 4 pavilhões da FIL, com uma área de 45 mil m2, foram ocupados por 850 
empresas participantes, com um forte contingente internacional, com empresas oriundas de mais de 
30 países e mais de 30.000 visitantes profissionais, com 1.200 compradores estrangeiros. 
 
Na última edição da Alimentaria&Horexpo Lisboa, o dinamismo do mercado ditou a apresentação de 
um novo formato de certame, congregando três salões e potenciando as sinergias inerentes aos 
mesmos:  
 

� Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
� Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
� Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
 
O novo formato traduziu-se numa ampla oferta do mercado alimentar e de hotelaria, com a 
presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de alimentos e bebidas, de equipamentos 
e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e maquinaria para a indústria e distribuição 
alimentar.  
 
 
2013: Nova imagem e reforço da vertente internacional  
 
Sob o lema “os ingredientes certos para grandes negócios”, a edição de 2013 da 
Alimentaria&Horexpo Lisboa conta com uma nova imagem que traduz o dinamismo e abrangência 
sectorial do certame. 
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A nova imagem é também reflexo de um reforço da vertente internacional da Alimentaria&Horexpo 
Lisboa, reconhecida já como plataforma de acesso a um mundo de oportunidades de 250 milhões de 
consumidores a falar Português.  
Brasil Angola, Moçambique são exemplos de Países que registam elevadas taxa de crescimento e 
alguns deles com uma classe média crescente em poder de compra e muito atraída por produtos 
estrangeiros. 
 
Para apoiar as empresas nos negócios com o exterior, a organização da Alimentaria&Horexpo Lisboa 
apresenta na edição de 2013 algumas novas iniciativas como o Clube Portugal Exportador que tem 
por objectivo apoiar as empresas, no seu processo de diversificação e conquista de mercados 
internacionais de elevado potencial para as suas exportações. 
 
Outras ferramentas criadas para o efeito são os Grupos de Trabalho e criação de um Espaço 
Premium para dinamização do networking sectorial, que não se esgotará no calendário de realização 
do certame.  
 
Reforço do programa de Hosted Buyers em 2013 
 
Confirmado para 2013 está o reforço do programa de Hosted Buyers, que em 2011 promoveu a 
vinda de cerca de 1.200 compradores internacionais e permitiu o agendamento de mais de 600 
reuniões bilaterais de negócios com profissionais oriundos de países como a Índia, Bulgária, Brasil, 
Espanha, França, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Israel, Ucrânia, Holanda, Hungria, Rússia, EUA, e 
China.  
 
Em 2013 a organização da Alimentaria&Horexpo Lisboa quer aumentar o número de Hosted 
Buyers/reuniões de negócios/número de países de origem dos Hosted Buyers/Hosted Buyers 
oriundos dos países de língua oficial Portuguesa.  
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Sector alimentar em foco de 14 a 17 de Abril de 2013 em Lisboa 

 
ALIMENTARIA&HOREXPO 2013 APRESENTA-SE À IMPRENSA INTERNACIONAL EM BARCELONA  

 
 
Lisboa, 10 de Abril de 2012 –A Alimentaria&Horexpo 2013 acaba de se dar a conhecer à imprensa na 
Internacional, em Barcelona. 
Aproveitando o palco fornecido pela Alimentaria Barcelona, a organização da mais importante feira 
do sector em Portugal e um dos eventos mais importantes da Europa no mercado agro-alimentar 
revelou a data de realização de 14 a 17 de Abril de 2013 e as grandes linhas estratégicas do Salão.  
 
A Alimentaria&Horexpo Lisboa - Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a 
Indústria Alimentar é promovida pela AIP / FIL e Alimentaria Exhibitions, e constitui hoje “a grande 
plataforma de negócios do sector para os mercados de língua oficial portuguesa, representando 250 
milhões de consumidores”, segundo Fátima Vila Maior, directora de área de feiras da FIL e 
responsável pela  Alimentaria&Horexpo Lisboa. 
 
Na edição de 2011, os 4 pavilhões da FIL, com uma área de 45 mil m2, foram ocupados por 850 
empresas participantes, com uma forte presença internacional, com empresas oriundas de mais de 
30 países e mais de 30.000 visitantes profissionais.  com 1.200 compradores estrangeiros  
 
Na última edição da Alimentaria&Horexpo Lisboa, o dinamismo do mercado ditou a apresentação de 
um novo formato de certame, congregando três salões e potenciando as sinergias inerentes aos 
mesmos:  
 

� Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
� Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
� Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
 
O novo formato traduziu-se numa ampla oferta do mercado alimentar e de hotelaria, com a 
presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de alimentos e bebidas, de equipamentos 
e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e maquinaria para a indústria e distribuição 
alimentar.  
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2013: Reforço da vertente internacional  
 
Sob o lema “os ingredientes certos para grandes negócios”, a edição de 2013 da 
Alimentaria&Horexpo Lisboa reforça a vertente internacional do certame, que já se sedimentou 
enquanto plataforma de acesso a um mundo de oportunidades de 250 milhões de consumidores a 
falar Português.  
 
Brasil Angola, Moçambique são exemplos de Países que registam elevadas taxa de crescimento e 
alguns deles com uma classe média crescente em poder de compra e muito atraída por produtos 
estrangeiros. 
 
Para apoiar as empresas nos negócios com o exterior, a organização da Alimentaria&Horexpo Lisboa 
apresenta na edição de 2013 algumas novas iniciativas como o Clube Portugal Exportador que tem 
por objectivo apoiar as empresas, no seu processo de diversificação e conquista de mercados 
internacionais de elevado potencial para as suas exportações.  
 
Outras ferramentas criadas para o efeito são os Grupos de Trabalho e criação de um Espaço 
Premium para dinamização do networking sectorial, que não se esgotará no calendário de realização 
do certame.  
 
Reforço do programa de Hosted Buyers em 2013 
 
Fátima Vila Maior, confirmou para 2013 o reforço do programa de Hosted Buyers, que em 2011 
promoveu a vinda de compradores internacionais e permitiu o agendamento de reuniões bilaterais 
de negócios (B2B) com profissionais oriundos de países como a Índia, Bulgária, Brasil, Espanha, 
França, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Israel, Ucrânia, Holanda, Hungria, Rússia, EUA, e China.  
 
De acordo com a mesma responsável, em 2013 a organização da Alimentaria&Horexpo Lisboa quer 
“mais e melhor, aumentando o número de Hosted Buyers, o número de reuniões de negócios, o 
número de países de origem dos compradores e o número de Hosted Buyers oriundos dos países de 
língua oficial Portuguesa”.  
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Sector alimentar em foco de 14 a 17 de Abril de 2013 em Lisboa 
 

ALIMENTARIA&HOREXPO 2013 APRESENTA-SE COM AMBIÇÃO EXPORTADORA 
 

 
Lisboa, 11 de Setembro de 2012 –A Alimentaria&Horexpo 2013 - Salão Internacional da 
Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar  foi hoje apresentada em Lisboa na 
Fundação AIP. 
 
Promovida pela AIP / FIL e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo é o certame líder do 
sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria.  
 
Na edição de 2011, os 4 pavilhões da FIL, com uma área de 45 mil m2, foram ocupados por 850 
empresas participantes, com uma forte presença internacional, com empresas oriundas de mais de 
30 países e mais de 30.000 visitantes profissionais entre os quais 1.200 compradores estrangeiros  
 
A ambição da organização para 2013 é a de alcançar o milhar de empresas participantes e aumentar 
o contingente de compradores estrangeiros para cerca de 2.000, oriundos de uma centena de 
mercados.  
 
A Alimentaria&Horexpo 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

 Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
 Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
 Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
 
 
Reforço da vertente internacional 
 
Sob o lema “os ingredientes certos para grandes negócios”, a edição de 2013 da 
Alimentaria&Horexpo Lisboa reforça a vertente internacional do certame, que já se sedimentou 
enquanto a 4ª maior e mais importante feira generalista do sector da alimentação no ranking 
europeu e como plataforma de acesso a um mundo de oportunidades de 250 milhões de 
consumidores a falar Português.  
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Para apoiar as empresas nos negócios com o exterior, a organização da Alimentaria&Horexpo Lisboa 
apresenta na edição de 2013 novas iniciativas como o 1º Fórum de Internacionalização do sector 
Alimentar com o envolvimento de todos os parceiros para concertação de estratégias internacionais 
de promoção, criação de sinergias inter-empresas orientadas para a exportação e definição das 
linhas orientadoras para os próximos anos.   
 
O Espaço Clube Portugal Exportador dedicado à promoção das exportações das empresas 
portuguesas, um espaço com um dinamismo próprio, e que servirá de ponto de encontro por 
excelência dos compradores internacionais, com a realização de encontros B2B pré-agendados. 
 
  
Reforço do programa de Hosted Buyers em 2013 
 
Fátima Vila Maior, directora de Área de Feiras da FIL e responsável pela Alimentaria&Horexpo 
confirmou para 2013 a duplicação da dotação do programa de Hosted Buyers, o que permitirá fazer 
crescer o número de compradores internacionais registados em 2011. 
 
De acordo com a mesma responsável, em 2013 a organização da Alimentaria&Horexpo Lisboa quer 
“aumentar exponencialmente o número de compradores estrangeiros, o número de reuniões de 
negócios, o número de mercados de origem destes compradores e o número de compradores 
oriundos dos países com economias emergentes e dos de língua oficial Portuguesa”.  
 
 
Portugal Regiões 
 
O espaço Portugal Regiões faz a sua estreia na Alimentaria&Horexpo 2013. Concebido para 
funcionar como montra do que melhor se produz nas regiões portuguesas, proporcionando às 
pequenas e micro empresas um acesso facilitado ao mercado e consequente visibilidade 
possibilitada por um palco de dimensão internacional.  
 
O objectivo da organização para uma iniciativa pioneira como o espaço Portugal Regiões é o de 
valorizar os produtos locais e aproximá-lo dos mercados consumidores, tanto nacionais como 
internacionais, num reflexo do que Portugal faz de melhor no âmbito alimentar.  
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Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 

 
 

INDÚSTRIA ALIMENTAR A UMA SÓ VOZ  
 
 

“Novos compradores, Novos Mercados, Novas Oportunidades” é o lema da Alimentaria&Horexpo 
Lisboa 2013, uma iniciativa da AIP / FCE que está a juntar a indústria alimentar num esforço de 

internacionalização conjunto  
 

 
Lisboa, 19 de Novembro de 2012 – FIPA, Portugal Food, Portugal Fresh, Viniportugal, Agrocluster, 
Inovcluster, Inovisa, entre outros, juntaram-se à Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 para que num 
esforço conjunto consigam impulsionar a internacionalização e acelerar as exportações nacionais. 
 
 A Alimentaria&Horexpo Lisboa é o instrumento ao serviço das empresas nacionais que pretendam  
iniciar ou aumentar a sua presença nos mercados externos  e junto de novos compradores.  
 
Assim, internacionalizar, aumentar as exportações e desafiar novos mercados, são as grandes linhas 
mestras para a próxima edição da Alimentaria&Horexpo Lisboa, a decorrer em Lisboa na FIL, de 14 a 
17 de Abril de 2013, que pela 1ª vez junta os principais players do sector à mesma mesa e em prol de 
um desígnio estratégico nacional: exportar. 
 
De acordo com Fátima Vila Maior, da Alimentaria&Horexpo Lisboa «em 2013 queremos aumentar 
exponencialmente o número de compradores estrangeiros, de compradores oriundos dos países 
com economias emergentes e de novos mercados».   
 
Jorge Henriques, Presidente da FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares, 
considera que a  «Alimentaria&Horexpo Lisboa é um instrumento activo na promoção e divulgação 
dos produtos nacionais e serve como plataforma para ligar a Europa aos mercados africanos e latino-
americanos. É uma ferramenta excelente para a exploração de novos mercados da indústria agro-
alimentar, entre eles, o Brasil e a India e assim captar novos clientes».  
 
Sob o lema “Novos Compradores, Novos Mercados, Novas Oportunidades”, a edição de 2013 da 
Alimentaria&Horexpo Lisboa reforça a vertente internacional do certame, que já se sedimentou 
enquanto a 4ª maior e mais importante feira generalista do sector da alimentação no ranking 
europeu e como plataforma de acesso a um mundo de oportunidades de 250 milhões de 
consumidores a falar Português.  
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Promovida pela AIP / FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder 
do sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria.  
 
A ambição da organização para 2013 é a de alcançar o milhar de empresas participantes e aumentar 
o contingente de compradores estrangeiros para cerca de 2.000, oriundos de uma centena de 
mercados.  
 
Na edição de 2011, os 4 pavilhões da FIL, com uma área de 45 mil m2, foram ocupados por 850 
empresas participantes, com uma forte presença internacional, com empresas oriundas de mais de 
30 países e mais de 30.000 visitantes profissionais entre os quais 1.200 compradores estrangeiros.  
 
A Alimentaria&Horexpo 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

� Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
� Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
� Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
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Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 

 
INDÚSTRIA ALIMENTAR NO PORTUGAL EXPORTADOR 2012 

 
Os parceiros da Alimentaria&Horexpo Lisboa  reúnem-se amanhã, no PORTUGAL EXPORTADOR, 

para apresentar a estratégia concertada para a exportação no sector.  
 
Lisboa, 20 de Novembro de 2012 – Fipa, Portugal Food, Portugal Fresh, Viniportugal, Agrocluster do 
Ribatejo, Inovcluster, Inovisa, entre outros, juntaram-se à Alimentaria&Horexpo Lisboa  para que 
num esforço conjunto consigam impulsionar a internacionalização e acelerar as exportações 
nacionais. 
 
Os parceiros da Alimentaria&Horexpo Lisboa reúnem-se amanhã no Centro de Congressos de Lisboa, 
durante a realização do Portugal Exportador 2012, para em conjunto apresentarem a estratégia 
concertada para alavancar a exportação no sector agro-alimentar.  
 
Neste evento, que decorrerá entre as 14h e as 16h no auditório IV, serão apresentados os diferentes 
processos do projecto de internacionalização para o sector alimentar assim como estará disponível o 
calendário de acções de internacionalização a realizar no ano de 2013. 
 

        
 

ALIMENTARIA & HOREXPO Lisboa 2013 - Novos Compradores, Novos Mercados, Novas Oportunidades 
Parcerias estratégicas 

 
14h00 - 16h00  - Auditório IV 

 

Programa / Oradores 

 
 Jorge Henriques - Presidente da Fipa - Presidente da Comissão Organizadora da Alimentaria 

Lisboa 

 Ondina Afonso – Directora Executiva da Portugal Foods 

 José Canha – Director Executivo da Portugal Fresh 

 Eng.  Jorge Monteiro – ViniPortugal  

 Fátima Vila Maior – Directora da área de Feiras da AIP-FCE (moderadora) 

Sob o lema “Novos Compradores, Novos Mercados, Novas Oportunidades”, a edição de 2013 da 
Alimentaria&Horexpo Lisboa reforça a vertente internacional do certame, que já se sedimentou 
enquanto a 4ª maior e mais importante feira generalista do sector da alimentação no ranking 
europeu e como plataforma de acesso a um mundo de oportunidades de 250 milhões de 
consumidores a falar Português.  
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Promovida pela AIP / FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder 
do sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria.  
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Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 
 
 

 
SUMOL + COMPAL, UNICER, SOVENA, VITACRESS ENTRE OUTRAS JUNTAM-SE  

À ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA 2013  
 

Um grupo de empresas exportadoras do sector, nomeadamente a Sumol Compal, Unicer, a 
Sovena, Vitacress, entre outras, foram desafiadas pela organização da Alimentaria&Horexpo 
Lisboa 2013 a formar uma task force empresarial que terá como objectivo alavancar a nova 

orientação exportadora desta feira, que é já a 4ª maior e mais importante feira da alimentação no 
ranking europeu.  

 
 
Lisboa, 27 de Novembro de 2012 – Sob o lema “Novos compradores, Novos Mercados, Novas 
Oportunidades”, a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 assumiu para esta edição uma nova orientação 
estratégica: a Exportação.  
 
Neste sentido, um grupo de empresas portuguesas do sector, já com presença firmada nos 
mercados internacionais foram desafiados pela organização da Alimentaria&Horexpo Lisboa (AIP-
FCE e Alimentaria Exhibitions) e pelos seus parceiros, (FIPA, Portugal Foods, Portugal Fresh, 
Viniportugal, Aicep entre outros), para que em conjunto atinjam o objetivo de maximizar o apoio 
para a internacionalização do sector. Desta task-force fazem parte empresas como a Sumol+Compal, 
Unicer, Sovena, Vitacress, entre outras.  
 
 São objetivos deste grupo de trabalho: a criação de sinergias inter empresas orientadas para a 
exportação; a conceção de um modelo inovador de participação na A&H Lisboa; a definição de 
mercados prioritários, estratégicos e emergentes para as exportações nacionais e a identificação da 
tipologia dos principais compradores estrangeiros para convite para a feira. 
 
Para a organização da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 esta união da indústria a uma só voz 
assume extraordinária importância, no momento atual da economia, já que é fundamental potenciar 
este instrumento de dinâmica de negócios, reposicionando-o para a exportação e definindo uma 
Nova Estratégia de Internacionalização em que o sector se reveja e participe como um todo.  
 
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Promovida pela AIP-FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder 
do sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria.  
 
A ambição da organização para 2013 é a de alcançar o milhar de empresas participantes e aumentar 
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o contingente de compradores estrangeiros para cerca de 2.000, oriundos de uma centena de 
mercados.  
 
Na edição de 2011, os 4 pavilhões da FIL, com uma área de 45 mil m2, foram ocupados por 850 
empresas participantes, com uma forte presença internacional, com empresas oriundas de mais de 
30 países e mais de 30.000 visitantes profissionais entre os quais 1.200 compradores estrangeiros.  
 
A Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

 Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
 Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
 Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
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Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 

 
INOVAÇÃO & TECNOLOGIA EM DESTAQUE NA ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA  

 
Espaço FOOD I&DT, dedicado à inovação e tecnologia no sector alimentar, volta a marcar presença 

na edição de 2013. Uma parceria entre a  Alimentaria&Horexpo Lisboa e a Inovisa 
 
 
Lisboa, 4 de Dezembro de 2012 – O espaço FOOD I&DT, da responsabilidade da Rede Inovar, volta a 
marcar presença na Alimentaria&Horexpo Lisboa, de 14 a 17 de Abril de 2013, dado o sucesso 
obtido na edição anterior.  
 
O FOOD I&DT é um  espaço dedicado à inovação e tecnologia no sector alimentar. Pretende-se com 
esta iniciativa, contribuir uma vez mais para a criação de parcerias entre investigadores e potenciais 
interessados nas tecnologias apresentadas, tais como empresas, centros tecnológicos e 
universidades. Esta edição trará novidades ao certame e contará com a colaboração do 
nosso país vizinho, Espanha. O espaço será divido em zonas muito distintas e dinâmicas:  
 

 Zona de Exposição dos projectos tecnológicos, com possibilidade de demonstração de 
algumas das tecnologias em exposição – showroom; 

 Zona de Brokerage para a realização de reuniões formais entre Investigadores / Indústria; 
 Zona Multimédia para divulgação de conteúdos de carácter inovador; 
 Zona Lounge, com área de convívio com bar e sofás para proporcionar a realização de 

reuniões informais; 
 Zona de Apresentação / Demonstração / Degustação de produtos alimentares inovadores; 
 Zona de exposição de parceiros institucionais; 

 
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo 2013 
A Alimentaria&Horexpo 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

 Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
 Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
 Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
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ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA 2013 RECEBE JORNADAS DA AHRESP  

 
 
 
Lisboa, 19 Dezembro de 2012 – A AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal volta, uma vez mais, a realizar as Jornadas da Associação, durante a Alimentaria&Horexpo 
Lisboa 2013, que decorre de 14 a 17 de Abril na FIL em Lisboa.  
 
A Associação está convicta que a adesão dos parceiros económicos a esta edição das Jornadas da 
AHRESP será massiva, já que destas jornadas podem sair soluções inovadoras, competitivas, 
produtivas e rentáveis, tão necessárias para fazer face à actual conjuntura que vive o sector.   
 
Gastronomia - Património Cultura de Portugal; a sua contribuição para a liderança nas exportações; 
O Equilíbrio da Balança Comercial e Soluções e Inovações para a sobrevivência do sector, são alguns 
dos temas que vão estar em destaque nesta edição das Jornadas da AHRESP, que este ano 
comemora a sua vigésima edição.  
 
Empresários, entidades oficiais e parceiros de negócio, juntam-se para debater os constrangimentos 
mas, principalmente, para debaterem as oportunidades e perspetivas daquela que é a atividade 
económica, líder das exportações, e que melhor serve de cartão-de-visita para Portugal: O Turismo. 
 
A Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 servirá também de palco para a apresentação das últimas 
novidades no mercado neste sector, seja através de novos produtos e/ou novos serviços.  
 
De acordo Mário Pereira Gonçalves, Presidente da AHRESP e Presidente da Comissão Organizadora 
da Horexpo, «a Alimentaria & Horexpo tornou-se uma referência, para todas as empresas da cadeia 
alimentar, dos variados sectores de actividade. É com muito orgulho que este evento económico é 
líder de mercado, oferecendo a todos os visitantes, além de uma riquíssima e variada exposição, um 
invejável leque de atividades paralelas.» 
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Promovida pela AIP-FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder 
do sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria.  
 
A ambição da organização para 2013 é a de alcançar o milhar de empresas participantes e aumentar 
o contingente de compradores estrangeiros para cerca de 2.000, oriundos de uma centena de 
mercados.  
 
Na edição de 2011, os 4 pavilhões da FIL, com uma área de 45 mil m2, foram ocupados por 850 
empresas participantes, com uma forte presença internacional, com empresas oriundas de mais de 
30 países e mais de 30.000 visitantes profissionais entre os quais 1.200 compradores estrangeiros.  



 

                   
AIP Feiras, Congressos e Eventos 

 

 
A Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

 Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
 Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
 Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
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Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 
 
 

250 EMPRESAS JÁ INSCRITAS  
 
 

Mais de duas centenas e meia de empresas já se inscreveram na Alimentaria&Horexpo Lisboa 
2013 cujo lema é “Novos compradores, Novos Mercados, Novas Oportunidades”  

 
 
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012 – Mais de 250 empresas já fizeram a sua inscrição na 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, que terá lugar na FIL em Lisboa de 14 a 17 de Abril. São assim já  
2 centenas e meia de empresas do sector alimentar, hotelaria e restauração, tecnologia e 
equipamentos para a industria alimentar, que vão marcar presença neste Salão que na edição de 
2013 aposta forte nos mercados internacionais.    
 
Internacionalizar, aumentar as exportações e desafiar novos mercados, são as grandes linhas 
mestras para a próxima edição da Alimentaria&Horexpo Lisboa. 
FIPA, Portugal Food, Portugal Fresh, Viniportugal, Agrocluster, Inovcluster, Inovisa, entre outros, 
juntaram-se também à Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 para que num esforço conjunto consigam 
impulsionar a internacionalização e acelerar as exportações nacionais. 
 
A Alimentaria&Horexpo 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

 Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
 Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
 Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
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ASSOCIAÇÃO DOS DIRECTORES DE HOTÉIS DE PORTUGAL E PUBLITURIS ATRIBUEM PRÉMIOS 
“EXCELÊNCIA NA HOTELARIA” NA ALIMENTARIA&HOREXPO 2013 

 
Organizada pela primeira vez, a iniciativa vai premiar os profissionais do sector a 15 de Abril 

 
 
Lisboa, 15 de Janeiro de 2013 – A Associação dos Directores de Hotéis de Portugal e a Revista 
Publituris HOTELARIA vão organizar os prémios “Excelência na Hotelaria”, a primeira iniciativa do 
género que visa premiar os profissionais do sector. O evento, que irá decorrer no próximo dia 15 de 
Abril, no âmbito da Horexpo 2013, conta com o apoio da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, 
pretende distinguir as boas práticas junto dos profissionais da Hotelaria, valorizando assim percursos 
profissionais num dos principais sectores de actividade em Portugal, o Turismo. 
 
Os prémios Excelência na Hotelaria 2013 irão ser atribuídos nas 15 seguintes categorias:  
Director Geral de Operações, Director de Hotel, Sub-Director/Assistente de Direcção, Director de 
Alojamentos, Director de F&B, Director Comercial/Marketing/Vendas, Director de TI/Revenue, 
Director Financeiro, Director de Compras, Director de Manutenção e Jovem Director. Além destas, 
existem três outras categorias especiais para Melhor Estratégia Online, Melhor Entidade de 
Outsorcing e Personalidade do Ano na Hotelaria. 
 
A avaliação das candidaturas será efectuada por um júri constituído pelo presidente da ADHP, o 
director da Publituris, o presidente da AHP, o presidente da APHORT, o presidente da AHISA, o 
presidente da AHETA e a administradora do Turismo de Portugal para a área da Formação. Os 
prémios serão entregues no pavilhão Multiusos da Feira Internacional de Lisboa, no decorrer da 
Alimentaria & Horexpo Lisboa 2013. 
 
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Promovida pela AIP-FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder 
do sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria.  
 
A ambição da organização para 2013 é a de alcançar o milhar de empresas participantes e aumentar 
o contingente de compradores estrangeiros para cerca de 2.000, oriundos de uma centena de 
mercados.  
 
Na edição de 2011, os 4 pavilhões da FIL, com uma área de 45 mil m2, foram ocupados por 850 
empresas participantes, com uma forte presença internacional, com empresas oriundas de mais de 
30 países e mais de 30.000 visitantes profissionais entre os quais 1.200 compradores estrangeiros.  
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A Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

 Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
 Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
 Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
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ViniPortugal apoia presença de produtores na 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 

 
Identificar novas oportunidades de negócio e servir como agente mobilizador e facilitador 

de parcerias às empresas associadas é o grande objectivo da ViniPortugal para este 
evento 

 

Lisboa, 24 de janeiro de 2013 – A ViniPortugal associa-se à Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, a 
realizar entre 14 e 17 de Abril, tendo como objectivo identificar novas oportunidades de negócio, 
possibilitando melhores condições de participação para os agentes económicos. “Num universo com 
mais de 750 empresas a procurarem exportar, num sector extremamente competitivo como é os 
vinhos é necessário ter presenças muito activas em eventos com capacidade de atracção de 
compradores. Não podemos, por isso, perder a oportunidade de estarmos na Alimentaria&Horexpo 
Lisboa 2013”, afirma Jorge Monteiro, presidente da ViniPortugal. 
 
Para efeitos de participação neste salão a ViniPortugal irá apoiar os produtores associados 
interessados através do apoio à dinamização de redes de network e realização de reuniões de 
trabalho com vista a um aumento de vendas em volume, sobretudo com mercados internacionais. 
 
“O nosso apoio à participação de produtores neste salão prende-se com a necessidade de 
apresentar aos mercados externos produtos de qualidade e com boa relação preço/benefício”, 
refere Jorge Monteiro. E acrescenta: “Vivemos momentos difíceis que se traduzem desde logo em 
menos disponibilidade financeira para investimentos promocionais, mas por outro lado, exigem a 
procura de mercados externos que em volume e valor compensem as perdas que se sentem no 
mercado doméstico. O nosso papel é o de mobilizador e facilitador nesta demanda”. 
 
 A Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 poderá assegurar a vinda de compradores internacionais que 
serão ‘a chave do sucesso’ desta presença e que, ainda de acordo com Jorge Monteiro, justificam 
desde logo o investimento que a ViniPortugal irá realizar neste evento. 
 
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Promovida pela AIP-FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder 
do sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria. A ambição da organização para 2013 é a de alcançar o milhar de empresas participantes e 
aumentar o contingente de compradores estrangeiros para cerca de 2.000, oriundos de uma 
centena de mercados.  
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Nobre confirma presença na Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 
 

Apresentar a nova gama de produtos para a exportação e reforçar o ritmo de crescimento no 
mercado externo são os principais objectivos da marca neste salão 

 
 
Lisboa,  28 de Janeiro de 2013 – No âmbito da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 a empresa de 
carnes Nobre acaba de confirmar a sua presença naquele que considera ser “o  maior e mais 
relevante evento no calendário do grande consumo.” 
 
De acordo com Lúcia Carriche, Marketing Manager da marca que ocupa a liderança do mercado 
português nas áreas onde opera “o novo formato da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 é a solução 
ideal para conciliar os interesses empresariais nos mercados internos e externos face à crescente 
importância da exportação para o país e para as empresas que produzem em Portugal.  
 
A Nobre espera, assim, ver reflectida na edição deste ano o mesmo nível de interesse das edições 
anteriores no que diz respeito ao mercado interno e um aumento considerável do número de 
contactos a estabelecer com operadores ao nível do mercado externo. 
 
Reforçar o ritmo de crescimento no mercado de exportação, quer por identificação de novos players 
nos mercados para onde já exporta, quer na angariação de novos países de destino são os principais 
objectivos que a empresa pretende alcançar com a sua participação neste certame.  
 
Do ponto de vista estratégico a Nobre conta dar a conhecer a nova gama de exportação, com 
destaque para o lançamento dos produtos Halal. “Trata-se do momento e do local ideais para nos 
apresentarmos em força junto de potenciais clientes e reforçar o contacto com os nossos clientes 
actuais”, remata Lúcia Carriche.  
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Promovida pela AIP-FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder 
do sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria.  
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MEIO MILHAR DE EMPRESAS JÁ INSCRITAS NA ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA 2013 
 

A pouco mais de um mês da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, perto de 500 empresas já se 
inscreveram neste salão cujo lema é “Novos compradores, Novos Mercados, Novas 

Oportunidades”. Rocha de Matos acredita que a saída para a actual crise passa pelo esforço de 
exportação das empresas portuguesas 

 
Lisboa, 5 de Março de 2013 – Meio milhar de empresas já fizeram a sua inscrição na 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, que terá lugar na FIL em Lisboa de 14 a 17 de Abril. Já são assim 
cerca de 500 empresas do sector alimentar, hotelaria e restauração, tecnologia e equipamentos para 
a indústria alimentar, que vão marcar presença neste Salão que na edição de 2013 aposta forte nos 
mercados internacionais.    
 
Para Jorge Rocha de Matos, presidente do Conselho Geral da AIP, «para que Portugal possa fazer 
desta crise uma oportunidade para implementar as transformações estruturais de que carece, e 
voltar a crescer em bases mais sustentáveis, tem que organizar uma “campanha coletiva à 
globalização”. Não pode crescer mantendo o seu foco exclusivamente no que já exporta a partir de 
Portugal nem manter uma fixação absoluta na Europa, fazendo mais do mesmo».      
 
Assim, internacionalizar, aumentar as exportações e desafiar novos mercados, são as grandes linhas 
mestras para a próxima edição da Alimentaria&Horexpo Lisboa. 
 
FIPA, Portugal Food, Portugal Fresh, Viniportugal, Agrocluster, Inovcluster, Inovisa, entre outros, 
juntaram-se também à Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 para que num esforço conjunto consigam 
impulsionar a internacionalização e acelerar as exportações nacionais. 
 
A Alimentaria&Horexpo 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

 Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
 Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
 Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
 
 

Área de Comunicação da FIL  BAN, Corporate & Media Relations 

Pedro Bento  João Santos Pereira / Liliana Ferreira 
Tel: 218921527                                                                                                 Tel: 213195642/6 

E-mail: filpress@aip.pt ou pbento@aip.pt                                          E-mail: jsp@ban.pt / lf@ban.pt 

 

mailto:jsp@ban.pt


 

                   
AIP Feiras, Congressos e Eventos 

 

 
 
 

CLUBE PORTUGAL EXPORTADOR JUNTA EMPRESAS PORTUGUESAS A COMPRADORES 
ESTRANGEIROS  

 
 

Esta acção vai decorrer nos próximos dias 15 e 16 de Abril na FIL, em paralelo com a 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013. Pretende-se com este evento organizar um grande espaço de 
reuniões de negócios entre empresas portuguesas exportadoras e compradores internacionais.  

 
 

 
Lisboa, 8 de Março de 2013 – O Clube Portugal Exportador, que vai ter lugar nos próximos dias 15 e 
16 de Abril, na FIL, pretende juntar as empresas portuguesas exportadoras do sector agroalimentar e 
da hotelaria aos compradores internacionais e vai estar focado na promoção das exportações 
portuguesas dos sectores da alimentação e bebidas, da agro indústria, da tecnologia para a indústria 
alimentar e dos equipamentos para a Distribuição Alimentar, Restauração e Hotelaria.  
 
De acordo com a organização do Clube Portugal Exportador pretende-se com esta iniciativa 
diversificar os contactos externos procurando concretizar a presença de mercados do eixo atlântico, 
Europa, países emergentes e CPLP. Este evento vai apostar numa dinâmica ambiciosa de 
Identificação de Compradores Internacionais de Mercados e tipologias de interesse para os 
diferentes produtos e dimensão das empresas portuguesas e representa um investimento de cerca 
de 170.00,00 € 
 
Esta acção do Clube Portugal Exportador insere-se na  candidatura apresentada pela AIP - Feiras, 
Congressos e Eventos, Associação Empresarial ao Sistema de Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME, na modalidade de Projecto Conjunto de Internacionalização, no âmbito 
dos Sistemas de Incentivos do QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional, que recebeu 
aprovação de financiamento pelo Programa Operacional Factores de Competitividade num total de 
incentivo aprovado de cerca de 2.500.000,00€ para apoiar as empresas exportadoras. 
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VINHOS COM FORTE REPRESENTAÇÃO NA ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA 2013  
 
 

O sector dos vinhos está a apostar forte na edição de 2013 da Alimentaria&Horexpo Lisboa. Mais 
de 50 empresas, de norte a sul, do país já garantiram a sua presença no evento mais importante 

do sector agro-alimentar nacional.  
 

 
Lisboa, 18 de Março de 2013 – 50 empresas do sector dos vinhos já garantiram a sua presença na 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, o que revela uma forte aposta do sector nesta que é a mais 
importante feira agro-alimentar do país e a quarta mais forte em todo o mundo.  
 
O sector Intervin, onde se inclui o espaço Wines of Portugal promovido pela VIniportugal vai ficar 
situado no pavilhão 1, onde também vão decorrer provas de vinhos e workshops temáticos.  
 
Refira-se que meio milhar de empresas já fizeram a sua inscrição na Alimentaria&Horexpo Lisboa 
2013, que terá lugar na FIL em Lisboa de 14 a 17 de Abril. Já são assim cerca de 500 empresas do 
sector alimentar, hotelaria e restauração, tecnologia e equipamentos para a indústria alimentar, que 
vão marcar presença neste Salão que na edição de 2013 aposta forte nos mercados internacionais.    
FIPA, Portugal Food, Portugal Fresh, Viniportugal, Agrocluster, Inovcluster, Inovisa, entre outros, 
juntaram-se também à Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 para que num esforço conjunto consigam 
impulsionar a internacionalização e acelerar as exportações nacionais. 
 
A Alimentaria&Horexpo 2013 irá conservar o modelo de certame que congrega três salões e 
potencia as sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado 
alimentar e de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de 
alimentos e bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e 
maquinaria para a indústria e distribuição alimentar:   
 

 Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 
 Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 
 Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
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BRASIL É O PAÍS CONVIDADO NA ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA 2013  
 
 

O Brasil vai participar enquanto país convidado na Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013.  
A participação do Brasil estará a cargo do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 
 
Lisboa, 20 de Março de 2013 – O Brasil é o país convidado na Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, 
que decorre de 14 a 17 de Abril na FIL, em Lisboa.  
A participação do Brasil estará a cargo do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
 
Numa altura em que se promove o Ano de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal que visa 
igualmente estreitar as relações económicas e empresariais existentes, a participação do Brasil nesta 
que é a 4ª feira do sector na Europa reveste-se de extrema importância. 
 
Para o Brasil a Alimentaria & Horexpo Lisboa 2013 é vista como a porta de entrada para a Europa, 
através da introdução dos produtos num vasto mercado com mais de 500 milhões de consumidores 
com  poder de compra, permitindo às empresas de outros continentes, com particular relevo para as 
empresas brasileiras, fazê-lo de forma directa ou utilizando empresas portuguesas que já operam no 
mercado interno Europeu, nos novos mercados do leste europeu e Rússia e também em África.  
 
Sob o lema “Novos compradores, novos mercados, novas oportunidades”, a edição de 2013 da 
Alimentaria&Horexpo Lisboa reforça a vertente internacional do certame, que já se sedimentou 
enquanto uma das mais importantes feiras generalista do sector da alimentação no ranking europeu 
e como plataforma de acesso a um mundo de oportunidades de 250 milhões de consumidores a 
falar Português.  
 
Promovida pela AIP / FIL e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo é o certame líder do 
sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria  
 

 
Área de Comunicação da FIL                                           BAN, Corporate & Media Relations 

Pedro Bento                                                                    João Santos Pereira 
Tel: 218921527                                                                Tel: 21 3195642 

E-mail: filpress@aip.pt ou pbento@aip.pt                              E-mail: jsp@ban.pt 

 

 



 

                   
AIP Feiras, Congressos e Eventos 

 

ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA 2013 APRESENTA NOVOS PRODUTOS AO MERCADO 
 

Cerca de 80 novos produtos vão ser apresentados ou lançados durante a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013. As 
novidades vão estar presentes no INNOVAL, um espaço de excelência preparado especialmente para dar a 

conhecer as novidades do sector agro-alimentar.  
 
 
Lisboa, 5 Abril de 2013 – A edição de 2013 da Alimentaria&Horexpo Lisboa vai apresentar ao mercado agro-
alimentar cerca de 80 novos produtos. As empresas aproveitam a organização do INNOVAL - Novos Produtos, um 
espaço de excelência para o visitante profissional, que pode conhecer em 1ª mão, os mais recentes lançamentos do 
sector. 
 
Com forte tendência para os produtos alimentares com benefícios para a saúde, os novos produtos apresentados 
vão desde novas misturas de azeite, vinhos, chocolates, produtos gourmet, mas também produtos inovadores para a 
indústria hoteleira, equipamentos e tecnologias, entre outros.   
 
O INNOVAL Novos Produtos é concebido como um projecto de mostra de inovação e que se caracteriza por ser uma 
das áreas mais atractivas para os visitantes profissionais, já que permite conhecer os produtos mais inovadores que 
tenham sido lançados no mercado português. 
Um cenário perfeito para a divulgação e promoção de novos produtos, com uma cuidada decoração, funcional, que 
permitirá dar a conhecer o tipo de inovação (radical/total, de mercado ou continuada), assim como as tendências de 
mercado sobre as quais cada produto se destaca (saúde, praticabilidade, sabor, sustentabilidade). 
 
INNOVAL - Novos Produtos, localiza-se no Pav.2 da Alimentaria&Horexpo e contará com a participação de produtos 
de empresas nacionais e estrangeiras. 
 
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Promovida pela AIP-FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder do sector 
alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior plataforma de negócios e 
contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e hotelaria.  
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ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA 2013 RECEBE UMA 
CENTENA DE COMPRADORES ESTRANGEIROS ATRAVÉS DO PROGRAMA HOSTED BUYERS 

 
Perto de 100 compradores internacionais já confirmaram presença na maior feira portuguesa do sector agro-

alimentar. A duas semanas do início da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 estão já agendadas mais de 700 
reuniões. Estes compradores juntam-se aos cerca de 1200 visitantes estrangeiros que visitam este salão. 

 
Lisboa, 5 Abril de 2013 - A Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 está a promover a vinda de compradores 
internacionais através do programa de Hosted Buyers. A pouco mais de duas semanas do evento, perto de 100 
compradores estrangeiros já confirmaram a sua presença, o que representa a marcação de mais de 700 reuniões a 
realizar de 14 a 17 deste mês. A estes 100 compradores internacionais vindos através do programa Hoste Buyers 
juntam-se os cerca de 1200 visitantes estrangeiros que visitam a principal feira agro-alimentar portuguesa.  
 
A presença destes compradores é fruto de um trabalho de identificação conjunto entre a organização da A&H Lisboa 
2013, os parceiros e as empresas expositoras.  
 
De destacar que do Brasil, país convidado da edição de 2013 da A&H Lisboa, vêm cerca de 40 compradores e dos 
PALOP´S (Angola, Moçambique e Cabo Verde) vêm cerca de 30.  
Angola, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estónia, Holanda, Irlanda, Israel, Lituânia, México, 
Moçambique, Polónia, UK, Roménia, Rússia, São Tomé Príncipe, Tunísia, EUA, são outros países que se vão fazer 
representar neste evento.  
 
Estes compradores que se dividem entre importadores, grossistas, retalhistas, da hotelaria, restauração, 
importadores de vinhos e cadeias de supermercados vêm à procura de produtos alimentares portugueses, mas 
também gourmet como seja o vinho e o azeite.   
 
O que é o Programa Hosted Buyers? 
O programa de Hosted Buyers é o resultado da estratégia desenvolvida para este sector e que tem a colaboração 
activa das várias entidades parceiras do salão assim como das empresas exportadoras que já têm uma posição 
destacada em mercados externos e que podem aportar com o seu know how e experiência, mais valias e estratégias 
acertadas para outras empresas que pretendam iniciar ou dinamizar a sua presença no exterior. A organização 
recebe informação destas entidades e das próprias empresas, de nomes de compradores por áreas de negócio.  
O programa consiste em reuniões pré-agendadas (através de um software de agendamento electrónico) entre os 
compradores convidados e as empresas exportadoras expositoras. Para participar neste programa, a empresa 
expositora terá de se inscrever no Programa e seguir as indicações que serão disponibilizadas pela Organização. A 
informação sobre o Programa de Hosted Buyers pode ser consultada no site da feira em www.alimentariahorexpo-
lisboa.com 
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Promovida pela AIP-FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder do sector 
alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior plataforma de negócios e 
contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e hotelaria.  
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FOODI&DT VOLTA À ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA 2013 
 

Inovação e tecnologia no sector alimentar, cujo objectivo passa por criar parcerias entre 
investigadores e industria. Um espaço da responsabilidade da INOVISA 

  
 
Lisboa, 10 Abril de 2013 – Dado o sucesso da iniciativa FOOD I&DT, organizado pela INOVISA na 
última edição em 2011, o projecto volta a estar presente na Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 de 14 
a 17 de Abril de 2013. 
 
O FOOD I&DT é um espaço dedicado à inovação e tecnologia no sector alimentar. Pretende-se com 
esta iniciativa, contribuir uma vez mais para a criação de parcerias entre investigadores e potenciais 
interessados nas tecnologias apresentadas, tais como empresas, centros tecnológicos e 
universidades. 
 
Esta edição trará novidades ao certame e contará com a colaboração do nosso país vizinho, Espanha. 
O espaço será divido em zonas distintas e dinâmicas:  

 Zona de Exposição dos projectos tecnológicos, com possibilidade de demonstração de 
algumas das tecnologias em exposição – showroom 

 
 Zona de Brokerage para a realização de reuniões formais entre Investigadores / Indústria 

 
 Zona Multimédia para divulgação de conteúdos de carácter inovador 

 
 Zona Lounge, com área de convívio com bar e sofás para proporcionar a realização de 

reuniões informais 
 

 Zona de Apresentação / Demonstração / Degustação de produtos alimentares inovadores 
 

 Zona de exposição de parceiros institucionais 
 
 

Alguns dos projectos que serão apresentados nesta edição da Alimentaria&Horexpo Lisboa:  
AlergenControl | Novas abordagens para o controlo de alergénios alimentares -=- Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto  
Bio-redução da acidez volátil de vinhos -=- UTAD  
Capsaroma | Revestimentos comestíveis com base em extractos vegetais -=- Escola Superior de 
Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa  
Conservação de castanha por irradiação -=- Instituto Politécnico de Bragança  
Deteção e control de patogénicos alimentares de origem bacteriana -=- Universidade do Minho  
FisHam -=- Instituto Politécnico de Leiria  
Gluten Free desserts from chestnut and rice -=- Instituto Superior de Agronomia  
Green-Antiox -=- Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa  
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HT704 | Extrato Rico em Hidroxitirosol -=- Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 
Inibição de abrolhamento de tubérculos de batata por tratamentos de alta pressão -=- Universidade 
de Aveiro / Escola Superior Agrária de Coimbra  
Leveduras de panificação crioresistentes Universidade do Minho 
Low calorie Fish and Pea Mayo (cholesterol free) | Molhos de proteína de pescada e ervilha (sem 
ovo) com ervas aromáticas  
@ Nutrition Information Software -=- Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril  
Pão sem glúten enriquecido com leguminosas ultracongelado -=- Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo  
SIGA | Sistema Integrado de Gestão Alimentar Industria -=- Foodintech | Spin-off Universidade do 
Porto 
Tecnologia Vinagreira: vinagrete de laranja e pickles de pêra-abacaxi agridoce -=- Escola Superior 
Agrária de Santarém  
Valor sob Pressão -=- Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 
 
 
Sobre a Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Promovida pela AIP-FCE e Alimentaria Exhibitions, a Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder 
do sector alimentar em Portugal e na Península Ibérica em 2013, constituindo-se como a maior 
plataforma de negócios e contactos profissionais para os sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria.  
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Mais de 1.400 compradores estrangeiros deslocam-se à maior feira ibérica do sector agro-
alimentar para investirem em produtos nacionais 

 
ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA 2013 ARRANCA NO DOMINGO COM MAIS DE 800 EMPRESAS A 

MOSTRAR O MELHOR DA PRODUÇÃO NACIONAL E ESTRANGEIRA 
 

 
Lisboa, 10 de Abril de 2012 – Arranca no próximo domingo, dia 14 de Abril, a Alimentaria&Horexpo 
Lisboa 2013 - Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar. 
Com um total de 800 empresas presentes numa área de 35.000 m2, a confirmação da participação 
de 1.400 compradores estrangeiros e um vasto programa que destaca as oportunidades 
internacionais e as inovações do sector, para a organização estão reunidos os ingredientes 
necessários para mais uma edição de sucesso da maior feira agro-alimentar da Península Ibérica. 
 
Co-organizada pela AIP – Feiras, Congressos e Eventos e Alimentaria Exhibitions, a 
Alimentaria&Horexpo Lisboa é o certame líder do sector alimentar em Portugal e na Península 
Ibérica, constituindo-se como a maior plataforma de negócios e contactos profissionais para os 
sectores da alimentação, distribuição e hotelaria. Nesta edição marcam presença mais de 800 
empresas sendo que 70% são empresas nacionais e 30% são empresas oriundas de outros mercados 
como Brasil, Coreia do Sul, Argentina, China, Quénia, Paquistão, entre outros, para além dos 
habituais mercados de dentro da Europa.  
 
A Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 conserva o modelo de certame que congrega três salões, um 
formato que se traduz numa ampla oferta do mercado alimentar e de hotelaria, com a presença de 
muitas empresas produtoras e distribuidoras de alimentos e bebidas (Alimentaria Lisboa), de 
equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria (Horexpo), tecnologia e maquinaria para a 
indústria e distribuição alimentar (Tecnoalimentaria).  
 
Sob o lema “Novos Compradores, Novos Mercados, Novas Oportunidades”, a edição de 2013 do 
salão reforça a sua faceta internacional, já sedimentada enquanto a 4ª maior e mais importante feira 
generalista do sector da alimentação no ranking europeu e como plataforma de acesso a um mundo 
de oportunidades de 250 milhões de consumidores a falar Português.  
 
O Brasil é o país convidado na Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013. A participação do Brasil está a 
cargo do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), com reflexos no contingente de empresários confirmados oriundos deste 
país. 
 
Produtos gourmet portugueses suscitam interesse nos compradores estrangeiros 
Para a edição de 2013 do salão a organização tem confirmada a presença de mais de 1.400 
compradores internacionais vindos de 70 países e estão já agendadas a realização de mais de 700 
reuniões durante os 4 dias de certame.  
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Do programa de Hosted Buyers destaca-se a presença de 40 compradores oriundos do Brasil (país 
convidado da edição de 2013 da A&H Lisboa) e mais de meia centena vindos de Angola, 
Moçambique e Cabo Verde. Também do Brasil virá uma comitiva de 35 compradores da ABRAS – 
Associação Brasileira de Supermercados. 
Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estónia, Holanda, Irlanda, Israel, Lituânia, México, Polónia, 
UK, Roménia, Rússia, São Tomé Príncipe, Tunísia, EUA, são outros países que se fazem representar 
neste evento.  
 
Estes compradores (importadores, grossistas, retalhistas, da hotelaria, restauração, importadores de 
vinhos e cadeias de supermercados) procuram nesta feira produtos alimentares portugueses, com 
destaque para o segmento gourmet, como o vinho e o azeite.   
 
Internacionalização do sector agro-alimentar em destaque no Programa de Actividades da feira 
Com o objectivo de apoiar as empresas portuguesas nos negócios com o exterior, a organização da 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 apresenta novas iniciativas que visam a concertação de 
estratégias internacionais de promoção, criação de sinergias inter-empresas orientadas para a 
exportação e a definição das linhas orientadoras de atuação em vários mercados para os próximos 
anos. É o caso do 1º Fórum de Internacionalização do sector Alimentar 
 
Paralelamente a organização dá também destaque ao Clube Portugal Exportador, a ter lugar na FIL, 
durante os dias 15 e 16 de Abril. A iniciativa pretende juntar as empresas portuguesas exportadoras 
do sector agroalimentar e da hotelaria aos compradores internacionais, privilegiando a 
diversificação dos contactos externos e procurando concretizar a presença de mercados do eixo 
atlântico, Europa, países emergentes e CPLP.  
Este evento, que se focará na promoção das exportações portuguesas dos sectores da alimentação e 
bebidas, da agro indústria, da tecnologia para a indústria alimentar e dos equipamentos para a 
Distribuição Alimentar, Restauração e Hotelaria, aposta numa dinâmica ambiciosa de Identificação 
de Compradores Internacionais de Mercados e tipologias de interesse para os diferentes produtos e 
dimensão das empresas portuguesas e representa um investimento de cerca de 170.00,00 €.  
 
Nas tardes dos dias 15 e 16 de Abril, no Pavilhão Multiusos, da FIL, a AHRESP promove a 5ª edição 
das suas Jornadas, este ano dedicado ao tema "E depois da Troika?". O propósito dos painéis de 
debate será debater e reflectir acerca das dificuldades e oportunidades que surgem diariamente na 
gestão das empresas da restauração e hotelaria.  
 
Em destaque no programa de conferências do certame está também o Congresso do Consumidor, 
organizado pela KantarWorldpanel com o apoio da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, e que terá 
lugar no Auditório III do Pavilhão 1. O Congresso do Consumidor dará destaque aos temas “Os 
presentes desafios em Shopper & Retail Intelligence”, “As problemáticas actuais da Alimentação e 
Nutrição dos Portugueses” e “Análise de Casos de Sucesso locais e Experiências de 
Internacionalização”. 
 
80 novos produtos são lançados em primeira mão no Espaço INNOVAL 
Localizado no Pavilhão 2 da FIL, no espaço INNOVAL - Novos Produtos, um conjunto de empresas 
nacionais e estrangeiras dão a conhecer, em primeira-mão, aos visitantes profissionais  os mais 
recentes lançamentos do sector. Serão cerca de 80 os novos produtos que nesta edição terão um 



 

                   
AIP Feiras, Congressos e Eventos 

 

palco privilegiado. Destacam-se entre estes as novas misturas de azeite, vinhos, chocolates, 
produtos gourmet, mas também produtos inovadores para a indústria hoteleira, equipamentos e 
tecnologias, entre outros.   
 
O INNOVAL - Novos Produtos é concebido como um projecto de mostra de inovação e que se 
caracteriza por ser uma das áreas mais atractivas para os visitantes profissionais, já que permite 
conhecer os produtos mais inovadores que tenham sido lançados no mercado portugués. 
 
 
 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar 
De 14 a 17 de Abril na FIL (Parque das Nações) 
Apenas para Profissionais 
Horário – das 10h00 às 19h00 
www.alimentariahorexpo-lisboa.com 
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NOTA DE AGENDA 

 

MINISTRA DA AGRICULTURA INAUGURA 
ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA 2013 NO DOMINGO 

 
 
Lisboa,  12  de  Abril  de  2012  –  No  dia  14  de  Abril,  a  Alimentaria&Horexpo  Lisboa  2013  ‐  Salão 
Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a  Indústria Alimentar abre portas na FIL 
(Parque das Nações) acolhendo um total de 800 empresas numa área de 35.000 m2 e mais de 1.400 
compradores  estrangeiros,  pré‐inscritos  até  à  data,  que  a  esta  feira  vêm  propositadamente  para 
conhecer e  investir nos produtos nacionais. Assunção Cristas, ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente,  do  Ordenamento  e  do  Território,  marca  presença  na  sessão  inaugural  do  evento, 
marcado para as 16h00 de domingo.  
 
Orientada para receber durante 4 dias os profissionais do sector agro‐alimentar, para além da área 
de exposição que  se estende pelo Pavilhão 1, 2 e 3 da FIL, esta que é a maior  feira do  sector na 
Península  Ibérica,  este  ano,  apresenta  na  edição  de  2013  um  vasto  programa  de  conferência, 
workshops e seminários. Em  foco nos painéis das sessões de  trabalho que decorrerão até quarta‐
feira,  dia  17  de  Abril,  estão  as  oportunidades  de  internacionalização  das  empresas  e  marcas 
portuguesas e as inovações do sector. O 1º Fórum de Internacionalização do sector Agro‐Alimentar 
e  o  Clube  Portugal  Exportador  cumprirão  a missão  de  apresentar  desafios  e  estratégias  para  a 
exportação  dos  produtos  e  serviços  nacionais  e  criar  oportunidades  para  a  desenvolvimento  de 
negócios além‐fronteiras, ao passo que o espaço  INNOVAL  ‐ Novos Produtos e o  iniciativa FOOD 
I&DT darão a conhecer em primeira mão alguns produtos que serão lançados em breve no mercado 
e as tecnologias recém‐criadas mas que refletem a vanguarda do sector. As Jornadas da AHRESP e o 
Congresso  do  Consumidor,  organizado  pela  KantarWorldpanel  com  o  apoio  da 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, são outros eventos em destaque.  
 
Sob o  lema  “Novos Compradores, Novos Mercados, Novas Oportunidades”,  a  edição de 2013 do 
salão reforça a sua faceta internacional, já sedimentada enquanto a 4ª maior e mais importante feira 
generalista do sector da alimentação no ranking europeu e como plataforma de acesso a um mundo 
de  oportunidades  de  250 milhões  de  consumidores  a  falar  Português. O  Brasil  é  nesta  edição  o 
mercado  convidado.  Deste  país  75  compradores  (dos  quais  35  integram  uma  comitiva  de 
compradores  da  ABRAS  –  Associação  Brasileira  de  Supermercados)  marcarão  presença  na 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  integrados no programa Hosted Buyers. A estes se  juntam mais 
de 1.400 compradores oriundos de 70 países, entre os quais Angola, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, 
Dinamarca, Espanha, Estónia, EUA, Holanda, Irlanda, Israel, Lituânia, México, Moçambique, Polónia, 
UK, Roménia, Rússia, São Tomé Príncipe e Tunísia.  
 
Co‐organizada  pela  AIP  –  Feiras,  Congressos  e  Eventos  e  Alimentaria  Exhibitions,  a 
Alimentaria&Horexpo  Lisboa  é  o  certame  líder  do  sector  alimentar  em  Portugal  e  na  Península 
Ibérica,  constituindo‐se  como  a maior  plataforma  de  negócios  e  contactos  profissionais  para  os 
sectores  da  alimentação,  distribuição  e  hotelaria.  Nesta  edição  marcam  presença  mais  de  800 
empresas sendo que 70% são empresas nacionais e 30% são empresas oriundas de mercados como 
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o Brasil, Coreia do Sul, Argentina, China, Quénia, Paquistão, entre outros, para além dos habituais 
mercados de dentro da Europa.  
 
A Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 conserva o modelo de certame que congrega  três salões, um 
formato que se traduz numa ampla oferta do mercado alimentar e de hotelaria, com a presença de 
muitas  empresas  produtoras  e  distribuidoras  de  alimentos  e  bebidas  (Alimentaria  Lisboa),  de 
equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria (Horexpo), tecnologia e maquinaria para a 
indústria e distribuição alimentar (Tecnoalimentaria).  
 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013  
Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar 
De 14 a 17 de Abril na FIL (Parque das Nações) 
Apenas para Profissionais 
Horário – das 10h00 às 19h00 
www.alimentariahorexpo‐lisboa.com 
 

 
 

Área de Comunicação da FIL  BAN, Corporate & Media Relations 
Pedro Bento                                                                    João Santos Pereira 
Tel: 218921527                                                                Tel: 21 3195642 
E-mail: filpress@aip.pt ou pbento@aip.pt                              E-mail: jsp@ban.pt 

 



 

                   
AIP Feiras, Congressos e Eventos 

 

 

 

ORDEM PARA EXPORTAR 
 
 

Reflectir e debater sobre as questões da internacionalização das empresas portuguesas no 
panorama nacional e internacional é o grande objectivo do Fórum de Internacionalização do 

Sector Agroalimentar 2013, a ter lugar na A&H Lisboa 2013 no dia 15 de Abril   
 

 

Lisboa, 12 de Abril  de 2013 – Na próxima segunda-feira, 15 de Abril, pelas 09h00, vai ter lugar, 

integrado no calendário da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013, o Fórum de Internacionalização do 

Sector Agroalimentar 2013.  

Reflectir e debater sobre as questões da internacionalização das empresas portuguesas no 

panorama nacional e internacional é o grande objectivo deste Fórum, uma iniciativa da 

PortugalFoods, da AIP - Feiras, Congressos e Eventos e da FIPA.  

 

Com o lema “Ordem para Exportar”, este Fórum contará com a presença do Secretário de Estado da 
Alimentação e da Investigação Agroalimentar Prof. Nuno Vieira e Brito 
 

PROGRAMA 
08h30 - Registo | Tea & coffee - speed networking 
09h00 - Boas-Vindas pelo Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação 
Agroalimentar Prof. Nuno Vieira e Brito 
09h30 - Conversas sobre a internacionalização do agroalimentar Desafios e oportunidades 
Amândio Santos (Presidente da PortugalFoods), Comendador Rocha de Matos (Presidente da AIP) e 

Jorge Henriques (Presidente da FIPA) Maria José Marques Pinto (Diretora de Serviços de Estratégia, 

Comunicação e Internacionalização, DGAV/MAMAOT) 

10h30 - Pausa para café 
 
SESSÃO PLENÁRIA 
11h00 - Apoios Governamentais à Internacionalização, Facilitação dos processos 
Apresentação do Portal GlobalAgriMar – GPP/MAMAOT 

11h15 -  Observatório da PortugalFoods 
11h30 - Bord Bia - Irish Food Board – Associação Irlandesa para a Internacionalização do 

Agroalimentar - Cecília Ruiz 

12h10 O Calçado Português – um exemplo a seguir - APICCAPS 

13h00 Almoço & Networking 
 
14h30  MESAS REDONDAS 

Mesa Redonda 1: 
Comunicar “Portugal” 
Mesa Redonda 2: 
Reduzir as importações pela via da agricultura e agropecuária 
Mesa Redonda 3: 
A internacionalização da distribuição portuguesa como veículo das exportações  
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Para mais informações consulte: 
http://www.alimentariahorexpo-lisboa.com/pt/Actividades/eventos-
paralelos/congressos/congressos/ 
 
 

A Alimentaria&Horexpo 2013 conserva o modelo de certame que congrega três salões e potencia as 

sinergias inerentes aos mesmos. Este formato traduz-se numa ampla oferta do mercado alimentar e 

de hotelaria, com a presença de muitas empresas produtoras e distribuidoras de alimentos e 

bebidas, de equipamentos e decoração para a restauração e hotelaria, tecnologia e maquinaria para 

a indústria e distribuição alimentar:   

 

� Alimentaria Lisboa – Salão Internacional da alimentação e bebidas 

� Horexpo – Salão Internacional da hotelaria e restauração 

� Tecnoalimentaria – Salão Internacional das tecnologias, maquinaria e equipamento para a 

indústria e distribuição alimentar 
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28/03

28/03
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13/16  - A

14/17 A

21/23  - A

21/23  - A

04/07  - A

05/07  - A

06/07  - A

14/17 B

24/28 A

07/11 B

24/26

29/30  -  - 

06/14 A

05/13 A

09/13  - A

09/13  - A

09/13  - A

11/13  - A

11/13  - A

24/27

01/03  - A

14/17  -  - 

14/17 A

20/24 A

30/08  - A

04/08  - A

04/08  - A

06/08  - A

AIP - Feiras, Congressos e Eventos - Rua do Bojador, Parque das Nações - 1998-010 Lisboa  /  Telf: 21 892 1500  /   Fax: 21 892 1555   /  E-mail: fil@aip.pt                              

Delegação Norte - Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 127/131 - sala 204 - 4150-146 Porto  /  Telf: 22 600 6448  /  Fax: 22 606 4982  /  E-mail: fil.norte@aip.pt

 Organizador Tipo Periodicidade

- Feira Organizada pela FIL - Público                     A - Anual

- Feira Organizada por Terceiros - Profissional B - Bienal Salão Aprovado pela UFI

- Feira co-organizada pela FIL - Mista (Público e Profissionais) Ba - Bianual                     

TEK MÁQUINAS - Máquinas e Equipamentos para a Construção e Obras Públicas

JULHO

FIA-LISBOA - Feira Internacional do Artesanato

OUTUBRO

SIL PARIS - Salão Imobiliário de Portugal em Paris (França - Porte de Versailles - Paris)

SIROR  - Pedras Naturais

TEK WOOD -  Indústria da Madeira e Cortiça para a Construção

TEK GREEN  -  Energias Renováveis, Construção Sustentável e Responsabilidade Social na Construção

FEVEREIRO

BTL - Feira Internacional de Turismo

MARÇO

FUTURÁLIA - Salão de Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade

PAPERGIFT - Salão Internacional de Papelaria, Material Didáctico, Brinquedo, Brinde, Festas e Decoração

ACQUALIVEEXPO - Água, Energia, Resíduos e Ambiente
(Realiza-se no CCL - Centro de Congressos de Lisboa)

ENERGYLIVEEXPO - Eficiência Energética, Energias Renováveis, Mobilidade Eléctrica 

(Realiza-se no CCL - Centro de Congressos de Lisboa)

PET FESTIVAL - Salão dos Animais de Estimação

SK  - Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos, Banho, Cozinha, Pedra Natural

Portugal Selection 2013 – Agricultura e Agro-indústria

SIAM – Salão Internacional de Agricultura de Marrocos | Marrocos - Meknès

INTERCASA CONCEPT - Feira Internacional de Soluções e Conceitos Globais de Decoração

A

SIMAC - Materiais e Equipamentos para a Construção

ABRIL

MOTORCLÁSSICO - Salão Internacional de Automóveis e Motociclos Clássicos

07/11

TEKTÓNICA - Feira Internacional de Construção e Obras Públicas

MUNDO ABREU - Feira de Viagens

ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA - Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar

MAIO

MUSICÁLIA 

NATALIS - Feira de Natal de Lisboa 

DEZEMBRO

PORTUGAL MAIOR - Encontro Internacional para o Envelhecimento Activo

SALÃO PROFISSIONAL DE ESTÉTICA E COSMÉTICA

FESTIVAL IN - Festival Internacional de Inovação e Criatividade

ARTE LISBOA - Feira de Arte Contemporânea
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TEKTÓNICA MOÇAMBIQUE

(Moçambique - Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano - Maputo)

INTERCASA MOÇAMBIQUE - Salão de Mobiliário, Iluminação e Decoração de Interiores e Exteriores

(Moçambique - Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano - Maputo)

FORUM AGRO ALIMENTAR MOÇAMBIQUE - Investimentos e Oportunidades | Mostra de Produtos e Tecnologia 

(Moçambique - Maputo)

TEKTÓNICA / PROJEKTA by CONSTRÓI ANGOLA (Angola - Luanda)

FIC - Feira Internacional de Cabo Verde (Cabo Verde - Cidade da Praia)

FESTIVAL IN - Festival Internacional de Inovação e Criatividade 

                       Conferência Internacional da Propriedade Intelectual

FIL OUTLET

LISBOA MOTOSHOW

AUTOCASIÃO PREMIUM

VINTAGE FESTIVAL

SEGUREX - Salão Internacional de Protecção e Segurança

KIDSTUFF - Evento de Diversão e Aprendizagem

LXD - Lisboa Design Show

SIL - Salão Imobiliário de Portugal

NOVEMBRO




