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País: Alemanha 

 

Nome da Empresa: Ovinho 

Participante: Jörg Rekate 

Cargo: Diretor 

 

 

A Ovinho é uma empresa alemã importadora de vinhos e produtos delicatessen portugueses. A 

empresa tem um catálogo em que 90% dos vinhos são portugueses, contando com vinho branco, 

verde e tinto, de diversas regiões como Douro, Minho ou Trás-os-Montes, incluindo alguns raros 

de encontrar. A empresa comercializa também produtos delicatessen como mel, doces, vinagre, 

azeite e café. A empresa também organiza eventos de degustação dos seus vinhos. 

Em 2012, a empresa ficou classificada com uma das 600 melhores lojas de vinhos da Alemanha. 

Em 2014 foi considerado o Importador do Ano para vinhos portugueses.  

Produtos que poderão ter interesse:  

o Vinho branco, tinto e verde 

o Mel 

o Azeite 

o Café 

o Doces 

 

 

Contactos: 

Frankfurter Straße 31 35037 MARBURG 

Site: https://www.ovinho.de 

Tel: +49 (0) 6421 168 09 10 E-mail: info@ovinho.de 
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País: Alemanha 

 

Nome da Empresa: Fonseca 

Participante: Armando Lopes 

Cargo: Diretor 

 

 

A empresa "Fonseca Import-Export" foi fundada em 1984 por Fernando da Fonseca em Pless 

Road (Hagen), na Alemanha, dedicando-se à importação de produtos para o mercado português 

na Alemanha. Em 1988 os irmãos Armando e Fernando Lopes assumiram o cargo de gestores da 

empresa, e até à data, os irmãos Lopes abastecem o mercado português na Alemanha com um 

portfólio de cerca de 5000 produtos diversificados.  

A empresa oferece uma grande variedade de frutos do mar, peixe fresco e congelado, comida, 

vinhos e bebidas espirituosas nos seus revendedores.  

Produtos que poderá ter interesse:  

o Vinhos  

o Bebidas espirituosas  

o Peixe  

o Especialidades portuguesas 

 

Contactos: 

Karlstr. 24, 58135 Hagen 

Site: https://www.ovinho.de 

Tel: (02331) 4733380  E-mail: on-line@fonsecaimport.de 
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País: Alemanha 

 

Nome da Empresa: Cave Portuguesa 

Participante: Lina Lopes 

Cargo: Diretora 

 

 

A Cave Portuguesa é uma empresa alemã importadora de vinhos e produtos portugueses. O 

catálogo de vinhos da empresa é especializado em variados vinhos da região do Minho, 

nomeadamente tinto, verde e rosé.  

A empresa conta também com uma oferta diversificada em produtos alimentares e delicatessen 

de origem portuguesa, como azeites, temperos, chás e cafés, mel, queijos e enchidos, assim 

como produtos congelados (sardinhas, rissóis, croquetes, etc.). A pastelaria portuguesa também 

está presente no catálogo de produtos.  

Produtos que poderá ter interesse: 

o Vinhos  

o Produtos congelados 

o Enchidos 

o Azeite 

o Chá e café 

o Mel 

o Queijo 

o Produtos de pastelaria 

 

 

Contactos: 

Erkrather Strasse 218 B 40233 Düsseldorf 

Site: http://www.cave-portuguesa.de/cave/ 

Tel: +49 (0)211 - 984 77 37  E-mail: info@cave-portuguesa.de 
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País: Alemanha 

 

Nome da Empresa: Made in Portugal & Brasil 

Participante: Duarte Reis 

Cargo: Diretor 

 

 

A Made in Portugal & Brasil é uma empresa importadora de variados produtos portugueses para 

a Alemanha, fundada em 1998 por Maria e Duarte Reis. A empresa define-se como uma loja 

especializada em produtos tradicionais provenientes de Portugal e do Brasil. Entre estes 

produtos destacam-se: vinhos (tintos, brancos e verdes, nomeadamente da região do Douro), 

cervejas, alimentos enlatados, queijos, enchidos, peixe (especialmente bacalhau) e outros 

produtos tradicionais (como artigos de cerâmica) 

A empresa oferece, também, pratos gastronómicos tradicionais portugueses no seu bar-salão, 

assim como eventos regulares de degustação de vinhos e outros produtos, como azeitonas, 

queijos e presunto. 

Produtos que poderão ter interesse: 

o Vinhos  

o Queijos 

o Bebidas 

o Produtos enlatados 

o Azeite 

o Enchidos 

o Produtos tradicionais 

 

 

Contactos: 

Edificio Blau Port, 1ª Planta Ronda del Port, 488 08040 Barcelona, España 

Site: http://www.terrasdeportugal.com/ 
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Tel: +34 933 683 528   

 

 

País: Espanha 

 

Nome da Empresa: Terras de Portugal 

Participante: Amanda Navarro Flores 

Cargo: Responsável Comercial no setor dos Vinhos 

 

A Terras de Portugal é uma empresa especializada na importação e distribuição de vinhos e 

licores portugueses em Espanha e Andorra. No seu catálogo pode-se encontrar vinhos de 

diversas regiões portuguesas, nomeadamente Douro, Alentejo, Dão, Açores e Madeira. 

 A empresa conta também com uma vasta rede de distribuição, envolvendo todo o território 

espanhol. A empresa organiza e participa regularmente em 

festivais gastronómicos e degustações de vinhos. 

Produtos que poderá ter interesse: 

o Vinhos 

o Licores 

 

 

Contactos: 

Karl-Theodorstraße 18 A 81371 München 

Site: https://www.portugal-brasil.com 

Tel: +498935004716  E-mail: info@portugal-brasil.com 
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País: Espanha 

 

Nome da Empresa: Smart Global Trading 

Participante: Andrés Lozano Hernandéz 

Cargo: Diretor Geral 

 

A Smart Global Trading S.L é uma empresa de importação / exportação de alimentos frescos, 

conservados, congelados, vitamínicos, entre outros. 

O serviço oferecido pela empresa começa com a cuidadosa seleção dos seus produtos, 

escolhendo aqueles que se destacam pelas suas características e padrões de qualidade. Devido 

à sua experiência no mercado, a Smart Global Trading mantém um sólido relacionamento com 

empresas de elevado prestígio, assim como com os seus fornecedores, que desempenham um 

papel fundamental no aspecto de marketing.  

A Smart Global Trading destaca-se também pelo seu sistema de distribuição eficiente, ágil e 

oportuno. A empresa atua nas principais cidades da Espanha, e abastece importantes cadeias 

de selfservice, grupos farmacêuticos e retalhistas do país.  

Produtos que poderá ter interesse:  

o Alimentos frescos 

o Alimentos conservados 

o Vinho 

o Peixe 

 

Contactos: 

Calle 60 Nº 25, Zona Franca, 08040, Barcelona 

Site: http://www.smartglobaltrading.es/ 

Tel: +34 932 23 47 37   
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País: Suécia 

 

Nome da Empresa: AB Sten Davidsson 

Participante: Karsten Davidsson 

Cargo: diretor 

 

 

A Sten Davidsson foi fundada em 1963 e estabeleceu-se como um dos principais importadores 

e exportadores suecos de carne de porco. A empresa faz também comércio de carnes suecas no 

mercado interno, nomeadamente carnes de porco, vaca, cordeiro e frango. Um dos objetivos da 

empresa é o foco em carnes de qualidade. 

A empresa possui uma nova e moderna loja frigorífica feita sob medida exclusivamente para 

produtos à base de carne. Tem uma capacidade de 2000 paletes no congelador e mais 400 no 

refrigerador. 

Produtos que poderá ter interesse: 

o Carne de porco 

o Carne de vaca 

o Carne de cordeiro 

o Frango 

 

 

 

Contactos: 

Heljesvägen 12  Box 80 437 21 Lindome 

Site: http://www.davidsson.se 

Tel: +46 031-939220  E-mail: info@davidsson.se 
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