
 
 

Comunicado de Imprensa 

6 Junho 2017 

AEP organiza pela 12ª vez a participação no Pavilhão de 

Portugal na ExpoVinis Brasil 

 

A AEP - Associação Empresarial de Portugal e o Grupo Opal estão durante esta 

semana no Brasil acompanhadas de 12 empresas nacionais do setor dos vinhos para 

participarem na Feira ExpoVinis (6 a 8 de junho), em São Paulo, e numa prova de 

vinhos e produtos gastronómicos portugueses, na cidade de Vitória, no dia 10 de 

junho. 

Para a AEP, que organiza pela 12ª vez a participação no Pavilhão de Portugal na 

ExpoVinis, o objetivo continua a ser apoiar as empresas no seu processo de 

diversificação de mercados e na conquista de quotas internacionais.  

A primeira participação da AEP na Expovinis foi em 2005 e, desde então, tem 

organizado no mercado brasileiro missões e participações em feiras não só do setor 

dos Vinhos, como também Agroalimentar, Máquinas e Ferramentas, Têxtil, Material 

Hospitalar e Casa/Decoração. 

A ExpoVinis Brasil, que concluiu a sua vigésima edição, é considerada o grande 

centralizador de negócios do mundo do vinho na América Latina. O evento decorre 

em paralelo com a Fispal Food Service, potenciando a visita de público da área da 

grande distribuição e diretamente envolvido na cadeia de alimentos e bebidas. 

A ação em Vitória, um município do Estado de São Paulo, contará, entre 

importadores, distribuidores e imprensa,  com 200 convidados  e cerca de 500 

convidados, criteriosamente escolhidos pelo gosto pelo vinho português e elevado 

poder de compra. 

Das 12 empresas presentes (António Manuel Esteves Monteiro, Ares do Dão, Vidigal 

Wines, Adega Cooperativa de Castelo Rodrigo, Quinta dos Termos, IVIN, Coteis, 

Manuel Costa e Filhos, Big Port, Quinta do Cabril, Encostas do Atlântico e Manuel da 

Costa Carvalho – Vinhos Norte) 50 % já estão representadas no Brasil. 



 
 
Apesar da atual contração económica, o Brasil é a 9ª economia mundial e a 1ª da 

América Latina, possuindo uma população de cerca de 205 milhões de habitantes. As 

relações comerciais com o Brasil continuam a revestir-se de grande importância para 

Portugal, quer pelos laços históricos existentes, quer pelo atual posicionamento 

mundial deste mercado. O Brasil continua a ser um comprador dos vinhos portugueses 

e dos produtos agroalimentares nacionais em geral.  

 

 

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 
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