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Setor Alimentar ultrapassa os 3,6 mil milhões de dólares 

AEP parte hoje para o Dubai com uma mega comitiva de 

empresas nacionais 

A AEP - Associação Empresarial de Portugal e 20 empresas do setor Alimentar & 

Bebidas partem hoje para o Dubai para participar na Feira GULFOOD 2017, que 

acontece entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, nos Emiratos Árabes Unidos. 

Com o objetivo de identificar novos mercados e oportunidades de negócio e apoiar as 

empresas no seu processo de diversificação de mercados e conquista de quotas 

internacionais, esta será a 10ª participação consecutiva da AEP nesta feira. 

Na região do Médio Oriente, a AEP já participou nas feiras Arab Health, Gulfood, 

Gulfood Manufacturing, BIG 5 SHOW e Index & Workspace. 

A GULFOOD é o maior certame de toda a região e uma das mais importantes a nível 

mundial para a fileira Alimentar & Bebidas. Com uma elevada taxa de crescimento, 

em 2016, o evento contou com mais de 5 mil expositores de 120 países e 93 mil 

visitantes profissionais de 152 nações. 

O valor do setor Alimentar nos Emirados Árabes Unidos ultrapassa os 3,6 mil milhões 

de dólares anuais, sendo que nos mercados do GCC este número ultrapassa os 30 mil 

milhões de dólares, aparecendo a Arábia Saudita como um dos principais 

importadores.  

Um dado importante e que reforça o papel do Dubai enquanto plataforma logística 

privilegiada, reside no facto de pelo menos 60% dos produtos importados serem 

reexportados para outros destinos, com particular destaque para os restantes países 

do Golfo, mas também para as antigas Repúblicas Soviéticas, para o Irão, o 

subcontinente Indiano e para os países do leste Africano. Na região do Golfo Arábico, 

em média, 55% das importações de produtos alimentares destinam-se ao retalho, 

sendo que o canal HORECA absorve cerca de 25%. É também nesta região que se 

verifica a maior taxa de crescimento de consumo alimentar per-capita do mundo, 



 
 
oferecendo oportunidades extraordinárias às empresas deste setor. Os países do 

GCC importam atualmente 90% das suas necessidades alimentares, estimando-

se que atinjam os 50 mil milhões de dólares em 2020.  

Das 20 empresas que integram a comitiva da AEP, a Imperial, a Mendes Gonçalves, a 

Ano 2000, a JMV, a Vieira de Castro e a Novarroz já estão a desenvolver ações 

comerciais neste mercado. 

 

Empresas presentes na Feira GULFOOD 2017 

Dubai – 26 fevereiro/2 março 

Empresa Setor/Produto 

ALBISABORES, Importação e Exportação de 
Produtos Alimentares, Lda Produtos alimentares 

ANO 2000, Lda Adélio Pereira 

CHOCONASA COMERCIO DE REPRESENTAÇOES 
LDA Produtos alimentares 

CISTER, LDA  
Fabricação de sumos de frutos e de produtos 
hortícolas 

FERBAR – Fernando Barros Produtos Alimentares, 
Lda Produtos alimentares 

GREEN CLOCK LDA Produtos alimentares 

IMPERIAL, SA Fabricação de cacau e de chocolate 

JMV - JOSÉ MARIA VIEIRA, SA Indústria do café e do chá 

MAÇARICO, SA 
Preparação e conservação de frutos e de produtos 
hortícolas 

MENDES GONÇALVES, SA Fabricação de condimentos e temperos 

NASCENTE DIVINA – ÁGUAS DO ALARDO, LDA. Águas minerais naturais e de nascente 

NOVARROZ – PRODUTOS ALIMENTARES, SA Produtos alimentares: produção de arroz 

NUTRE INDUSTRIAS ALIMENTARES SA 
Fabricação de sumos de frutos e de produtos 
hortícolas 



 
 

NUVI FRUITS, SA 
Preparação e conservação de frutos e de produtos 
hortícolas 

PANIKE - Industria de Produtos Alimentares 
Congelados, SA Pastelaria 

PRISCA ALIMENTAÇÃO SA Fabricação de produtos à base de carne 

SABORES das QUINAS, Lda Produtos alimentares 

TECPAN-Tecnologia e Produtos para Pastelaria e 
Panificação, Lda 

Fabricação de fermentos, leveduras e adjuvantes 
para panificação e pastelaria 

VALENTE MARQUES S. A.  Indústria de Arroz 

VIEIRA DE CASTRO, SA 
Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e 
pastelaria de conservação 

 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da AEP: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 781 44 36/96 679 64 92 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98 

www.jervispereira.pt 
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