
 

 

Alimentária Barcelona 2014 

AVIBOM reforça estratégia de internacionalização da 
avicultura portuguesa 

 

A Avibom Avícola SA, empresa líder em Portugal no sector da Avicultura, vai 

participar na Feira Alimentária que decorre em Barcelona, entre 31 de março e 

3 de abril, dando continuidade a uma estratégia de crescimento nos mercados 

internacionais que iniciou, com sucesso, há mais de uma década. 

A empresa vai partilhar com 55 empresas portuguesas do setor agro alimentar, 

que se promovem em conjunto com a marca umbrella “Portugal Sou Eu”, uma 

área de 80 m2 do stand da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), 

situado no Pavilhão 2 com o número 261. 

Helena Isidoro, administradora da Avibom que acompanhará a comitiva 

portuguesa, considera que “a presença da Avibom neste tipo de certames tem 

contribuído não só para a internacionalização da marca mas também para a 

consolidação da imagem da agro-industria portuguesa em plataformas 

internacionais. Portugal tem vindo a posicionar-se como um player importante 

no setor da agro-industria internacional e esta tendência consolida-se sempre 

que nos promovemos em conjunto. No caso particular da Avibom já 

exportamos para 20 países de 3 continentes, e em 2014 esperamos aumentar 

as nossas exportações.” 

O Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agro- Alimentar, 

Professor Doutor Nuno Vieira e Brito, presidirá ao ato inaugural do stand da 

CAP, e os principes das Astúrias e Girona à inauguração da própria Feira. 

 



Sobre a Avibom, SA: 

A Avibom é uma empresa do Grupo Valouro, o maior grupo agro-alimentar em 

Portugal, que se dedica à produção, abate e transformação de aves. 

Fundada pelos gémeos Santos em 25 de Abril de 1974, reúne alguns dos maiores e 

mais modernos núcleos de produção e de abate de aves da Europa,  numa faturação 

anual que ultrapassa 70 milhões de euros. As exportações representam cerca de 3 por 

cento do volume de negócios desta sociedade, que em 2014 emprega cerca de 365 

trabalhadores. 
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