
 

 

 

  

CANADÁ 
Missão Empresarial 

 



Canadá | Missão Empresarial 

 

 
 

1 

ÍNDICE 
 

ÍNDICE ........................................................................................................................................................... 1 

PROJETO TERRAS ALTAS ............................................................................................................................... 2 

Resultados e Objetivos ................................................................................................................................. 3 

Objetivo da Missão ....................................................................................................................................... 5 

CANADÁ ........................................................................................................................................................ 6 

Programa da Missão e Principais Notas das Reuniões ............................................................................... 13 

Perfil dos Participantes ................................................................................... Erro! Marcador não definido. 

Informações e Endereços Úteis .................................................................................................................. 38 

 

  



Canadá | Missão Empresarial 

 

 
 

2 

PROJETO TERRAS ALTAS 

 
O Projeto 'TERRAS ALTAS DE PORTUGAL" visa a melhoria da competitividade das regiões do Norte 
(Bragança e Vila Real) e Centro (Guarda e Castelo Branco), através de um objetivo comum: desenvolver 
até 2015 uma estratégia conjunta para a internacionalização das empresas, projetando e ajudando a 
identificar oportunidades de negócio e contribuindo para a construção de uma maior notoriedade 
internacional das Terras Altas de Portugal. 
 
Este projeto que resulta da parceria das associações empresariais dos quatro distritos - NERCAB, NERGA, 
NERVIR e NERBA -, está focado essencialmente nos pequenos negócios regionais (alguns produtos 
tradicionais como o vinho, a castanha, o queijo, o azeite, frutos secos e enchidos) que se propõe 
projetar além-fronteiras com a marca-chapéu 'Terras Altas de Portugal'. Os mercados alvo estão já 
identificados pelos promotores - Luxemburgo, Moçambique e Canadá -, constituindo um desafio para o 
projeto identificar canais de distribuição nestes mercados e unir os empresários num esforço conjunto 
de internacionalização. 
 
Objetivos Estratégicos do Projeto 
 
• Avaliação do Mercado: tendências, segmentos e canais/ parceiros - tendo como base que a 
rentabilidade de qualquer atividade depende do Mercado que serve, o conhecimento do seu 
comportamento atual mas sobretudo a clara identificação das suas potenciais evoluções permitirá a 
eficaz definição de uma estratégia de atuação. O foco, fundamental, da abordagem deste Projeto está 
no conhecimento da procura – driver fundamental no processo de geração de valor.. 
 
• Identificação e desenvolvimento de estratégias de suporte à competitividade: aposta em 
modelos organizacionais em rede, associando empresas sob uma mesma estratégia, e o incremento do 
contato e proximidade com o Mercado. 
 
• Comunicação e Promoção da região das Terras Altas: para dar notoriedade é preciso dar a 
conhecer. Um dos objetivos é a transmissão dos valores que atribuem uma identidade própria da região 
das Terras Altas, é estratégico e crítico o desenvolvimento de um plano de comunicação que permita 
aproximar às Regiões, como um todo, dos seus principais potenciais Mercados de Atuação.  
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Resultados e Objetivos 

A importância da cooperação entre empresas tem vindo a aumentar de uma forma significativa, devido 

essencialmente a fatores como a crescente competitividade internacional, a aceleração do progresso 

tecnológico e uma continuada sofisticação dos mercados, clientes e fornecedores à qual se tem vindo a 

assistir. Esta realidade obriga a um elevado poder de adaptação e flexibilidade por parte das empresas, 

que comprometem progressivamente a sua competitividade, ao se basearem numa atuação isolada no 

mercado. 

A cooperação empresarial é em Portugal uma opção estratégica com particular interesse, atendendo ao 

tecido empresarial tipicamente composto por empresas de reduzida dimensão e com algumas 

limitações ao nível dos recursos físicos e humanos. 

 

Em geral, os benefícios da cooperação empresarial podem agrupar-se em duas categorias principais: 

- operacionais: os que afetam duma forma direta a vida interna das organizações do ponto de vista da 

eficiência com que a sua atividade é desenvolvida; 

- estratégicos: os que se traduzem num reforço da posição competitiva e estratégica das empresas 

envolvidas no acordo. 

Face a esta realidade a presente candidatura baseou-se no desenvolvimento de uma estrutura de 

cooperação na promoção multinível, com o intuito de reforçar a capacidade de adaptação e flexibilidade 

por parte das empresas. Uma necessidade que é reforçada pelo estudo do Gabinete de Planeamento, 

Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais de Portugal sobre a atividade de inovação nas empresas 

nacionais. 

Pretende-se com este projeto para além de dar continuidade ao resultados do projeto COOPETIR, fazer 

face ao défice de condições de suporte do negócio, as estratégias competitivas das empresas em 

territórios de baixa densidade, invertendo a perda de competitividade das empresas em zonas de baixa 

densidade. Definindo os mercados e produtos que possam aportar vantagens; constituindo de redes de 

cooperação que funcionem em coordenação e permitam ultrapassar as dificuldades ligadas à limitada 

massa crítica e como não poderia deixar de ser, sendo o objetivo o aumento da competitividade, a 

divulgação e promoção coordenada e partilhada dos Valores e dos fatores competitivos da oferta 

existente; 

Nesse sentido o projeto implementa um conjunto alargado de ações tanto na criação de redes que 

permitam aumentar a capacidade de desenvolvimento e capacidade das empresas através da promoção 

de contacto e ligação a redes. Neste caso as atividades estão orientadas para o desenvolvimento de 

modelos e ferramentas 

Uma das principais lacunas que o diagnóstico aponta, ao tecido empresarial é a fraca capacidade de 

“ler” os mercados. Esta situação para além de reduzir a capacidade competitiva das empresas pela sua 

fraca atitude pró-ativa, limitando-as a uma postura de reatividade, uma postura que as limita na 

capacidade de retirar Valor do negócio, por apenas poderem competir por fatores facilmente 

replicáveis, como o preço, inibe qualquer capacidade ou competência de inovação. O projeto tenta 

contribuir positivamente para a alteração deste fator ao desenvolver um estudo dos principais 

prescritores para apoio ao desenvolvimento das empresas do sector, como forma de esclarecimento e 

impulso para uma maior aproximação entre interessados. 
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Este projeto através das atividades que comporta, pretende os seguintes resultados: 

- Tipificação e Diferenciação dos Produtos Típicos através da Marca Chapéu “Terras Altas de Portugal, 

pretendendo-se tipificar pelo menos 50 produtos; 

- Levantamento das principais dificuldades na colocação de Produtos Típicos de Regiões baixa 

Densidade (Bragança, Vila Real, Guarda e Castelo Branco) em Mercados de Grande Escala 

Internacionais, com o intuito que eliminar as dificuldade detectadas; 

- Certificação de Valores associados à Marca Chapéu “TERRAS ALTAS de PORTUGAL”, que para além 

de dar continuidade ao projeto COOPETIR, pretende promover e divulgar os produtos de forma global 

ganhando assim maior competitividade; 

- Incentivar a partilha de negócios; 

- Incentivar, promover e orientar boas práticas utilizadas em mercados de referência;  
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Objetivo da Missão 

Esta missão tem como objetivo principal estabelecer contacto direto no mercado alvo, Canadá, com 

alguns interlocutores privilegiados, que permitam um acesso mais facilitado ao mercado: seja pelo 

conhecimento, pela informação que possuem, pela rede de relações e proximidade ou a sua atuação 

direta. É uma ferramenta estratégica para atingir os objetivos do projeto, abrindo portas para dar 

a acontecer marca-chapéu, os principais produtos e as regiões.  

Permitirá ainda, num contacto de proximidade, estabelecer ligações, abrir canais e completar a 

informação recolhida sobre o mercado. Será elemento de ligação e dinamização com o tecido 

empresarial de cada região. 

• Analisar com maior detalhe a atual situação da economia Moçambicana, identificando o 

potencial do seu mercado bem como do “grande mercado” que está próximo; 

• Validar oportunidades de negócio para as empresas portuguesas; 

• Estudar estratégias de entrada, que envolvam ações apoiadas e facilitem a realização 

sustentada de negócios no âmbito do “Terras Altas de Portugal"; 

• Identificar canais, parceiros e agentes capazes de dinamizar os negócios entre os dois países;  
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CANADÁ 

INDICADORES CHAVE 

 
Área: 9.984.670 km2 (2ºpaís em extensão 

territorial) 

População: 34.868.405 habitantes (estimativa 

de 2013) 

Densidade Populacional: 3,41 hab/ km2 

Designação Oficial: Canadá 

Chefe de Estado: Rainha Elizabeth II do Reino 

Unido, representada pelo Governador-Geral, 

David Johnston, desde outubro de 2010 

Forma de Governo: Monarquia 

Constitucional 

Primeiro-Ministro: Stephen M. Harper, 

Partido Conservador (próximas eleições em maio de 2016) 

Capital: Ottawa 

Principais cidades: Toronto (2,6 milhões), Montreal (1,7 milhões), Vancouver (603,502 mil), Ottawa 

(883,391 mil), Edmonton (812,201 mil), Calgary (1,1 milhões), Quebec (516,622 mil) e Winnipeg 

(663,617 mil). 

Religião: Cerca de 43% da população é católica romana, 23% protestante, 5% cristã ortodoxa, 13% 

professa outras religiões e 16% sem religião (Census 2001) 

Língua: Inglês e francês 

Unidade Monetária: Dólar canadiano (CAD) 

Taxa de Câmbio: 1 EUR = 1,508 CAD (Banco de Portugal, janeiro de 2014) 

Risco de Crédito: 1 (1 = risco menor; 7 = risco maior)  
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Relações Económicas com Portugal – Comércio de Bens 
 

Segundo Pedro Moitinho de Almeida (embaixador de Portugal em Ottawa), as relações entre Portugal e 

o Canadá são fortes devido à história em comum que remonta ao tempo dos Descobrimentos e ao início 

da pesca do bacalhau ao largo da Terra Nova, no séc. XVI., notável pelo amplo leque de interesses 

comuns e pela intensidade dos valores que partilham. Outro facto que enfatiza a relação entre os dois 

países e constitui um importante canal de intercâmbio cultural e económico são os cerca de 500 mil 

portugueses e luso-descendentes residentes nas Províncias de Ontário, Quebeque e Colúmbia Britânica. 

As relações comerciais entre o Canadá e Portugal apesar de terem ainda uma fraca dimensão inclui 

diversos produtos tradicionais portugueses tais como vinho, cortiça, confeções, calçado, têxteis, como 

também equipamentos e maquinaria, produtos farmacêuticos, telecomunicações, energias renováveis, 

aeronáutica e biotecnologia. 

 

Comércio 

As relações comerciais entre Portugal e o Canadá têm um peso pouco significativo no comércio 

internacional português, tendo sido este país, em 2011, o 27º cliente de Portugal, com uma quota de 

0,48% do total das exportações de mercadorias e o 32º fornecedor, representando 0,38% das nossas 

importações. No entanto prevê-se uma descida das exportações de Portugal para o Canadá para a 30ª 

posição em 2012. 

Segundo o INE, a relação comercial entre Portugal e o Canadá nos últimos anos tem-se revelado 

favorável para Portugal, com exceção dos anos 2003, 2008, 2010 e 2011, em que os saldos foram 

negativos. 

 

Exportações 

Em termos de evolução, destaca-se que as exportações registaram uma quebra em 2009 (-27% face a 

2008) sendo que nos anos de 2010 e 2011 a média de crescimento rondou os 24,5%. Em 2008 foi 

alcançado um valor exportado record face ao histórico dos últimos dez anos, em 2010 houve uma 
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recuperação e em 2011 o valor registado já foi superior ao máximo referido em 9%. Em 2012, de Janeiro 

a Setembro, assinala-se uma ligeira quebra de 7,1% relativamente ao mesmo período de 2011. 

As exportações portuguesas para o Canadá atingiram os 204.948 milhões de euros em 2011, quando o 

valor médio das exportações nos três anos anteriores tinha rondado os 168,2 milhões de euros. 

Os principais produtos exportados para o Canadá são: os alimentares, os metais comuns, as matérias 

têxteis e os combustíveis minerais, que representaram em 2011, 61,6% das vendas de Portugal para 

este mercado. 

 

 

Os produtos exportados mais significativos em 2011 foram os seguintes: vinhos de uvas frescas (nos 

produtos alimentares) com um crescimento de 19,3%, seguindo-se as barras de ferro ou aço (+144,6%) 

(no grupo dos metais comuns); na 3ª posição surgem os óleos de petróleo e minerais betuminosos 

(+11,8%) (no grupo dos combustíveis), que abrangem os biocompostos orgânicos que cresceram 

+88,3%; na 6ª posição os cordéis, cordas e cabos (+11,8%), (no grupo dos materiais têxteis). De seguida, 

destaca-se ainda o calçado (4ª posição) e a cortiça (5ª posição), com crescimentos de +46,5% e -12,4%, 

respetivamente. 

Os principais grupos de produtos têm vindo a registar aumentos desde 2007, excetuando as matérias 

têxteis que têm apresentado uma tendência negativa, alterada nos primeiros 9 meses de 2012, de 

Janeiro a Setembro, face ao mesmo período de 2011, com um crescimento de 14,3%. Os produtos 

alimentares mantiveram um crescimento firme no período 2007/2011, incluindo nos primeiros 9 meses 

de 2012. Os metais comuns, que lideram a lista dos grupos de produtos exportados com maior 

crescimento entre 2010 e 2011 (+105,9% e +375,1% entre 2007 e 2011), registaram uma ligeira quebra 
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de Janeiro a Setembro de 2012, face a idêntico período de 2011. Os combustíveis minerais, de 2010 a 

2011, apresentaram um crescimento de 10,2%. 

Dos restantes grupos, destacam-se: as exportações de metais comuns com um maior crescimento entre 

2010 e 2012 (+105,9% e +375,1% entre 2007 e 2011), registam uma ligeira quebra de Janeiro a 

Setembro de 2012, face a idêntico período de 2011; ainda as exportações combustíveis minerais, de 

2010 a 2011, apresentaram um crescimento de 10,2%; os grupos dos produtos com maiores 

crescimentos, entre 2010 e 2011, excetuando os quatro principais conjuntos, destacam-se o calçado 

com +48,6%, as máquinas e aparelhos com +35,4% e o vestuário com 24,3%. 

Nos primeiros nove meses de 2012, o vestuário apresentou um crescimento forte de +43,2% e o calçado 

mostra um fraco incremento de +0,6%. As máquinas e aparelhos retrocedem cerca de 38,2%. Neste 

período, os grupos com maiores acréscimos foram os instrumentos de ótica e precisão (+87,1%), as 

madeiras e cortiça (+48,3%) e as peles e couros (+43,2%). Destaca-se ainda a evolução positiva das 

roupas de cama e tecidos de malha (vestuário), com cerca de +29%, e das outras chapas e lâminas de 

plástico (químicos) com +29%. 

Segundo o GEE (Gabinete de Estratégica e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego), cerca de 

57% dos produtos industriais transformados exportados de Portugal para o Canadá, em 2010, 

continham um grau de intensidade tecnológica baixa, 32% média-baixa e 4% alta. Em 2006, 67% dos 

produtos tinham um grau de intensidade baixa, 19% média-baixa e 2% alta. 

No que diz respeito á exportação de serviços o Canadá foi o 18º cliente de Portugal em 2011, 

representando as exportações para este mercado cerca de 1% do total de serviços vendidos em 

mercados externos. No período de 2007 a 2011, as exportações evoluíram negativamente em 2007 e 

2009, a uma taxa média anual de -8%. No final do período, 2009 a 2011, a tendência alterou-se, tendo 

as exportações crescido a uma taxa média de 18% e que se mantém, mas a um ritmo mais baixo, na 

ordem dos 2,3%, nos primeiros nove meses de 2012. 

De acordo com os dados publicados pelo INE, em 2011 existiram 1.118 empresas em Portugal que 

exportaram para o Canadá, mais 46 do que em 2010. 

 

Importações 

Por seu turno no que concerne às importações canadianas com destino Portugal, realça-se, por um lado, 

que em 2009 foi registado uma quebra acentuada (-49% face a 2008) e mais ligeira em 2011 (-3% 

relativamente a 2010) e, por outro, que em 2008 e 2010 o valor importado quase duplicou em relação 

aos respetivos anos antecedentes. Comparando os meses de Janeiro a Setembro de 2011 e 2012 

verifica-se uma quebra de superior a 50%. 
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As importações canadianas para Portugal atingiram os 219.498 milhões de euros em 2011, quando o 

valor médio das importações nos três anos anteriores tinha rondado os 188,9 milhões de euros. No 

entanto as exportações do Canadá para Portugal em 2011 diminuíram 21,4% passando o nosso país do 

48º cliente em 2010 para o 56º em 2011. 

As importações provenientes do Canadá, em 2011, concentraram-se em quatro grupos de produtos: 

agrícolas, químicos, máquinas e aparelhos e pasta de celulósicas e de papel que representaram 91,7% 

do total importado (44,6% em 2010 e 82,6% em 2007). 

 

 

 

Os principais produtos importados, entre Janeiro e Setembro de 2012, foram de produtos agrícolas com 

46,8% das importações provenientes do Canadá (destacando-se: sementes 13,9%, trigo 13,1%, óleos 

12,9%), 20,9% foram produtos químicos, 11,9% corresponderam a máquinas e aparelhos e 8,8% a 

metais comuns. Este período quando comparado com o período homólogo do ano anterior, para além 

dos produtos químicos, as importações de três grupos de produtos apresentou crescimentos 

assinaláveis: metais comuns com +46,7%; alimentares com +685,7% e plásticos e borracha com 

+107,2%. 

Os produtos agrícolas importados apresentaram um crescimento contínuo de 2007 a 2011. Nos 

primeiros 9 meses de 2012 apresentam uma ligeira quebra quando comparados com o período 

homólogo de 2011. 

Em contrapartida os veículos e outro material de transporte, bem como os combustíveis minerais, que 

se encontravam em posições cimeiras entre 2009 e 2010 apresentaram quebras de -99,9% e -98,3, 
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respetivamente entre 2010 e 2011. De Janeiro a Setembro de 2012 mantiveram a mesma tendência (-

14,7% e -49,3%, respetivamente), quando relacionado com idêntico período de 2011. 

Existe um conjunto de seis grupos de produtos que, entre Janeiro e Setembro de 2012, registou 

variações negativas acentuadas, face a igual período de 2011, que foram as peles e couros (-91,1%), os 

agrícolas (-73,3%), o vestuário (-60,9%), as pastas celulósicas e papel (-60,1%), os combustíveis minerais 

(-49,3%) e a madeira e cortiça (-44,3%). 

Segundo o GEE, cerca de 60% dos produtos industriais transformados importados do Canadá, em 2010, 

continham um grau de intensidade tecnológica alto, 20% média-baixa e 12% baixa. Em 2007, 34% 

registara um alto grau de intensidade tecnológica, 29% apresentava baixa tecnologia e 27% média-alta. 

No que diz respeito à importação de serviços o Canadá posicionou-se 14º lugar como fornecedor 

representando também aproximadamente 1% do total dos serviços importados por Portugal. As 

importações, que desde do início do período tinham vindo a crescer consistentemente, a uma taxa 

média de 9%, apresentaram uma quebra de 8,7% em 2011 relativamente ao ano anterior. De Janeiro a 

Setembro de 2012 as importações retomam o crescimento, apresentando uma taxa de 5,3% quando 

comparadas com o período homólogo do ano anterior. 

Segundo o INE, em 2011 foram contabilizadas 783 empresas em Portugal importadoras de produtos do 

Canadá, sendo que em 2007 o número assinalado foi de 1.389 e em 2010 de 864 empresas.  
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Perfil da cidade de Toronto 
 

Toronto é a maior cidade do Canadá e 

a quarta maior cidade da América do 

Norte, sendo a capital da província de 

Ontário. Situa-se na margem norte do 

Lago Ontário. A cidade de Toronto 

propriamente dita possui, 

aproximadamente, 2,8 milhões de 

habitantes, com 6,1 milhões de 

habitantes na sua região 

metropolitana.  

Aproximadamente um terço da população canadense vive dentro de um raio de 160 quilômetros da 

cidade. Toronto é considerada uma das cidades mais multiculturais do mundo, sendo uma metrópole 

que atrai dezenas de milhares de imigrantes anualmente. Seus habitantes são chamados de 

torontonianos (Torontonians, em inglês). 

Toronto é a capital financeira do Canadá, e é considerada uma cidade global alfa, exercendo significativa 

influência em nível regional, nacional e internacional, e é considerada um dos principais centros 

financeiros do mundo.  

Toronto é o centro financeiro do Canadá, bem como um dos principais centros culturais e científicos. 

Toronto é o maior pólo industrial, financeiro e de telecomunicações do Canadá. A cidade possui uma das 

economias mais diversificadas da América do Norte, com a maior concentração de sedes de empresas, 

instituições culturais e a maior comunidade artística do país. 

Em janeiro de 2005, Toronto foi escolhida pelo governo 

canadense como uma das capitais culturais do Canadá. É 

uma das cidades mais seguras do continente americano - sua 

taxa de criminalidade é menor do que qualquer grande 

cidade estadunidense, e uma das menores do Canadá. 

 

Em janeiro de 2015, Toronto foi considerada pelo Economist a melhor cidade do mundo para se viver.  
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Programa da Missão e Principais Notas das Reuniões 
 

 

Segunda Feira, 11 de Maio 

 

10:00 Cônsul-Geral de Portugal - Luís Barros  

438 University Avenue, Suite 1400 Toronto, Ontario 

+1 416 921 4925 

 

  

 

O Cônsul Luís Barros recebeu a comitiva traçando o atual panorama económico do mercado Canadiano, 

caracterização da comunidade Portuguesa e principais objetivos do trabalho e serviços do consulado. 

Principais Notas: 

- Oficialmente, segundo os censos de 2011, vivem em Toronto cerca de 420 mil Portuguesas, mas 

estima-se que vivam ilegalmente perto de 100 Portuguesas, pelo que no total perfaz 520 mil 

Portuguesas a viver em Toronto. 

- Pelo número de Portugueses residentes o mercado da saudade é um mercado apetecível e com um 

grande potencial. 

- Economicamente o Canadá é um Pais que vive um crescimento sustentado nos últimos anos, pelo que 

apresenta vários setores de atividade com várias oportunidades de negócios, muitas destas 

aproveitadas por Luso-Canadianos. 
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- Recentemente foi assinado um acordo comercial com a União Europeia que poderá levantar várias 

barreiras na importação de bens e serviços. 

- A comunidade luso tem uma grande importância para o desenvolvimento do Pais, a comunidade está 

completamente integrada permitindo que vários portugueses ocupem lugares de destaque na 

sociedade exercendo já algum poder de influência a nível regional e nacional. 

- Os ministros das finanças da região do Québec e Ontário são luso-descendente.  

- O Canadá tem atualmente um salario mínimo de $500,00/semana com direito a 15 dias de férias 

anuais. 

- O emigrante Português é visto como um trabalhador esforçado, responsável, habilidoso e de uma 

grande lealdade que permite aos empresários muitas vezes dar cargos de alguma responsabilidade aos 

Portugueses apos um curto período apos a sua contratação.  
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10:00 AICEP Toronto – William Delgado 

438 University Avenue, Suite 1400 Toronto, Ontario 

+1 416 921 4925 

 

 

AICEP Toronto – Apresentação geral do mercado canadiano 

 

A AICEP Portugal Global conta com uma rede de mais de 200 profissionais espalhados por uma vasta 

Rede Externa que têm como objetivo apoiar a internacionalização da economia Portuguesa. 

As principais funções desenvolvidas por esta rede são: 
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 Prospeção geral do mercado e levantamento de oportunidades de negócio para as empresas 

portuguesas. 

 Organização de atividades específicas de promoção de Portugal e/ou de produtos e serviços 

portugueses no mercado local. 

 Identificação de parceiros de negócio locais para empresas portuguesas 

 Apoio na preparação e realização de programas de negócio de empresas e entidades 

portuguesas no mercado 

 Orientação a potenciais investidores locais interessados em Portugal 

 Aconselhamento de empresas portuguesas interessadas em investir no mercado local 

 Intermediação junto das entidades locais e apoio na instalação no mercado e follow up do 

negócio de empresas portuguesas 

 Disponibilização de informação relacionada com a oferta portuguesa (empresas, produtos e 

serviços) a importadores locais. 

 

Director: RAUL TRAVADO 

 

Principais Notas: 

- Faz parte da estratégia da AICEP a promoção de Portugal com destaque no Turismo como motor de 

desenvolvimento de outros setores de atividade. 

- Fizeram um forte investimento na promoção de produtos portugueses mais concretamente vinhos 

através da presença na feira agroalimentar. 

- Denotam que os produtos necessitam de algum cuidado relativamente ao marketing e design. 

- Para se ser bem sucedido mais que ter um bom produto é encontrar o agente certo para comercializar 

o produto. 

- Existem ainda barreiras na importação de certos produtos (vinhos, fumeiro e queijos por exemplo), 

cada um com barreiras distintas umas das outras. 

- Os consumidores de uma forma geral são fieis as suas marcas mas nas condições certas estão abertos a 

experimentar novos produtos e marcas. 

- Considera um erro a abordagem ao mercado tendo em vista apenas o mercado da saudade. 

- Existe uma forte ligação entre a comunidade portuguesa e italiana que pode ser uma vantagem 

competitiva, os produtos italianos de um modo geral tem melhor conotação no mercado. 
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14:30 ACAPO - Alliance of Portuguese Clubs & Associations of Ontario - José Eustáquio 

337 Symington Ave, Suite 203, Toronto, ON M6P 3X1 

+1 416 536 5961 

 

 

 

 

ACAPO é uma organização sem fins lucrativos composta por Clubes e Associações que servem as 

comunidades luso-canadianas de expressão portuguesa no Ontário. 

 

 Assistir e facilitar a integração de todos os indivíduos de origem portuguesa residentes no 

Ontário na sociedade canadiana. 

 Promover e encorajar a herança histórico-cultural dentro do contexto multicultural do Canadá. 

 Promover e encorajar a interação entre a comunidade portuguesa e outras comunidades 

étnicas. 

 Analisar problemas que afetam a comunidade luso-canadiana e propor possíveis soluções aos 

indivíduos e organizações envolvidos. 

 Representar e defender os interesses da comunidade luso-canadiana junto das autoridades 

oficiais dos governos portugueses ou canadianos. 

 Promover e encorajar a interação e a comunicação entre gerações de luso-canadianos. 

 Promover a comunicação e a cooperação mútua entre as organizações portuguesas e as 

organizações lusófonas. 
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 Apoiar os clubes membros a organizar atividades durante o ano fiscal. 

 Estabelecer e manter a colaboração com outras organizações cujos objetivos são semelhantes 

aos da ACAPO. 

 Participar ativamente em organizações cujo trabalho visa melhorar a comunidade portuguesa 

ou comunidades lusófonas. 

 

Principais Notas: 

- José Eustáquio recebeu o título de Comendador. 

- Participa em várias atividades culturais relativas a comunidade Portuguesa. 

- A comunidade portuguesa tem um sentimento de grande carinho com o Canadá, sentem-se 

canadianos sem nunca deixarem de se sentir “muito” Portugueses. 

- A afeição com Portugal nunca enfraquece e com o passar do tempo através da saudade a ligação vai 

sendo fortalecida, apesar de muitos não pensarem em regressar continua com uma forte ligação as 

origens, este sentimento vai passa para a segunda geração. 

- A comunidade sente o devido reconhecimento do Canadá pelo trabalho e contributo para o 

desenvolvimento do País, infelizmente não o sente relativamente a Portugal. 

- O maior sindicato do Canadá é o sindicato da construção civil e é gerido por luso descendentes. 

- Existe uma diferenciação do emigrante português devido á origem, Acores e Portugal Continental. 

- A comunidade portuguesa é muito ativa em promover a cultura e tradições Portuguesas. 

- Muito do investimento em museus, símbolos nacionais entre outros é feito pela doação de fundos 

privados, não tem qualquer ajuda do estado português. 

- Muitos empresários (emigrantes portugueses) ajudam os recém chegados na procura de trabalho e na 

instalação da família. 
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Terça Feira, 12 de Maio 

 

12:00 Ferma Foods Products – António Belas 

44 Atomic Ave, Etobicoke, ON M8Z 5L1, Canadá 

+1 416 533 3591 

 

 

 

A empresa Ferma é uma importadora/distribuidor de produtos portugueses. 

Fundada em 1979 e com mais de 30 anos de experiência, Ferma tem percorrido um longo caminho de 

crescimento e sucesso significativo . 

Com sede em Toronto, os seus armazéns estão estrategicamente localizados em Toronto e Montreal 

para acesso mais rápido aos mercados. 

A divisão da Unibel Company Ltd, do grupo Ferma, tem uma frota completa de caminhões refrigerados 

para melhor atendimento aos seus clientes . 

Ferma tem uma divisão (Osler Peixe), especializada na distribuição de peixe fresco para o mercado da 

restauração. 
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Principais Notas: 

O Canadá é um País com uma organização a todos os níveis, governamental, empresarial e social e 

dispões de uma vasta oferta de produtos quer Portugueses quer de outras Origens. 

A empresa Ferma tem vários acordos de exclusividade na distribuição no mercado canadiano com 

empresas Portuguesas. 

- Existe uma oportunidade para os produtos de fumeiro com o novo acordo comercial assinado entre o 

Canadá e a União Europeia. 

- Considera que Portugal não consegui defender os interessas das empresas Portuguesas no novo 

acordo comercial. 

- As empresas Portuguesas que querem exportar para o Canadá tem de previamente obter um 

certificado do Governo Canadiano a autorizar a exportação. 

- A empresa Ferma tem vários produtos de marca própria produzidos em Portugal. 

- Como exemplo o azeita marca Ferma tem bastante sucesso atingindo no último ano a importação de 8 

contentores de 40 pés. 

- O azeite é um produto com feroz concorrência e o mercado Canadiano consome 1º azeite Italiano, 2º 

Grego e em 3º Portugal. 

- O queijo é regido por cotas de importação, atualmente a Ferma tem uma cota de 50 toneladas ano. 

Esta cota é todos os anos esgotada. 

- 45% dos clientes são de origem portuguesa ou luso descendentes. 

- Um outro produto português com bastante sucesso é o Sumol, a Ferma importa por ano 60 

contentores de 40 pés. 

- A Ferma faz o abastecimento de grandes superfícies comerciais bem como de mercearias. 

- Os rótulos dos produtos é um fator critico na entrada de produtos importados pelo que as empresas 

Portuguesas devem dar uma especial atenção na sua criação e desenvolvimento.  
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14:30 FWP Trading Inc – Arlindo Beça 

257 Niagara Street, Toronto, ON M6j 2L7 

+1 416 457 4066 

 

 

 

 

FWP'S visa importação de vinhos portugueses da maior qualidade para os amantes do vinho de Toronto 

de forma profissional. 

Abraçamos os desafios que um projeto tão ambicioso como este acarreta. FWP comercializa sob o nome 

de FWP Trading, com o código de contabilização de comida e vinhos de Portugal. FWP representa e atua 

em nome de um pequeno grupo, mas o som dos produtores portugueses que têm selecionados por sua 

habilidade, paixão, qualidade e consistência, bem como possuir uma sensibilidade para as 

singularidades do comércio de vinhos em Ontário.  
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Nunca foi objetivo possuir um vasto portfólio de vinhos: a nossa atitude "small is beautiful" é algo que 

faz da nossa empresa muito original. Estamos concentrados num pequeno número de produtores que 

sentimos produzir vinhos de qualidade notável, ao invés de espalhar a procura.  

 

 

Principais Notas: 

- O negócio de bebidas alcoólicas está nas mãos do estado, é monopólio estatal. 

- As receitas do estado ultrapassam os 1,6 mil milhões de dólares canadianos por ano. 

- A importação de bebidas alcoólicas é possível, mas sempre através do LCBO e taxadas com um imposto 

de 71,5% no caso dos vinhos e 143% no caso dos licores. 

- Qualquer empresa que tenha como atividade trading de bebidas alcoólicas não pode ter stock nas suas 

instalações. 

- A FWP Trading conta com uma cota de 50% de clientes Portugueses e 50% de clientes Canadianos e 

outras origens. 

- A venda pode ser feita nas lojas do LCBO ou venda a privados. 

- Quando o vinho chega aos armazéns do LCBO este tem um período para ser vendido, 6meses, no fim 

do prazo o LCBO reduz o preço do vinho sendo o desconto assumido inteiramente pelo produtor. 

- Os hábitos de consumo estão a mudar, o canadiano está a migrar da cerveja para o vinho pelo que o 

mercado do vinho está com algumas oportunidades e a crescer. 

- O vinho português está de um modo geral bem conotado sendo muito associado a expressão “boa 

qualidade bom preço”. 

- Existem vários restaurantes em Toronto, proprietários portugueses, que fazem um extraordinário 

trabalho na promoção do vinho português. 

- A FWP tem perto 1500 clientes privados e 200 restaurantes na cidade de Toronto. 

- Os vinhos mais vendidos situam-se entre os 15 a 25 dólares por garrafa. 

- Uma garrafa de vinho vendida por 15 dólares custa em Portugal 3,48€, se vendida por 25 dólares é 

comprada por 7,79€. 
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Quarta Feira, 13 de Maio 

 

10:00 Távora Portuguese Sea Products – Carlos Távora 

450 Alliance Avenue, Toronto, Ontário, M6n 2H8 

+1 416 763 1592 

 

Foto 

 

Principais Notas: 

- Principal importador de peixe congelado português 

- Tem uma empresa em Portugal que faz a exportação para o Canadá 

- Está numa fase de sucessão para os dois filhos 

- Além de armazenista, também tem lojas próprias (tipo Pingo Doce) 

- Mantem a distribuição a pequenas lojas de bairro 

- Principal rival do Ferma  

- Apesar do Ferma ter o exclusivo da Sumol, o Távora tem no seu armazém paletes da Sumol 
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12:00 Unicer Foods – José Cerqueira 

370 Alliance Avenue, Toronto, Ontário, M6N 2H8 

+1 416 766 9535 

 

 

 

 

Unicer Foods é um retalhista e importador de produtos alimentares, todos os tipos de peixe congelado, 

Marisco, Mercearia, queijo e algumas especialidades gourmet. 

Você está convidado a visitar o nosso armazém (370 Alliance Ave.). Para melhor atendê-lo, temos 

representantes de vendas que podem visitar a sua loja. 

Para sua conveniência, nós entregamos diariamente nas suas instalações em nossos camiões 

refrigerados. 

Unicer Foods também pode fornecer uma grande variedade de peixes frescos e frutos do mar através da 

nossa divisão Newport Peixes e frutos do mar localizado em frente ao nosso armazém. 
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Temos o prazer de fornecer alguns dos melhores produtos gourmet importados, assim pode ter acesso á 

melhor seleção de produtos de qualidade para a sua mesa com o sabor Português. 

 

Principais Notas: 

- Importador e distribuidor de produtos portugueses. 

- Devido a concorrência ainda não conseguiu aumentar o seu peso no mercado. 

- O seus produtos de referência são os enlatados, sumos e charcutaria. 
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15:00 Restaurante Chiado – Albino Silva 

864 College Street Toronto, ON M6H 1A3 

+1 416 538 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Notas: 

- Uma das maiores referências da restauração em Toronto. 

- Utiliza preferencialmente produtos portugueses. 

- Os seus clientes não são maioritariamente portugueses. 

- A lista de vinhos apenas conta com marcas portuguesas. 

- Os clientes têm muita dificuldade em pedir vinhos portugueses, normalmente procuram ajuda na 

escolha. 

- A perceção dos produtos portugueses é desmistificada quando visitam o restaurante. 

- Iniciou a sua atividade com um restaurante mas atualmente conta com três, todos com ligações a 

Portugal. 

- Apesar de ter como tema Portugal o seu mote principal é a qualidade. 

- A garrafeira está avaliada em 5.000.000 Dólares Canadianos. 

- A sua ligação a Portugal continua forte e participa ativamente em atividades da comunidade 

portuguesa. 
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Quinta Feira, 14 de Maio 

 

10:30 City Hall - Coucillior Ana Bailão 

Toronto City Hall, 100 Queen St West Ste C42, Toronto, ON M5H 2N2 

+1 416 392 7012 

 

 

 

 

Ana Bailão é a vereadora da cidade por bairro de 

Ward 18, é uma mulher orgulhosa de estar enraizada na rica diversidade cultural da área de Davenport. 

Seu compromisso com a equidade social e sua forte ética de trabalho são produtos de um começo 

humilde e apoio que ela recebeu durante seus primeiros dias no Canadá. 

Cresceu em Ward 18, Ana estudou no Oeste Toronto Collegiate e estudou Sociologia na Universidade de 

Toronto. Forte paixão de Ana pelos projetos comunitários e de construção da cidade continuou após a 
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formatura, onde participou nas iniciativas como "DigIn" e "GreenHere", e co-fundou os "Amigos do 

Dovercourt Park." Ana também defendeu questões importantes para os novos canadenses, como 

Presidente da Federação de Português Canadian Business e Profissionais e presidente da Working 

Women Community Center, onde ajudou imigrantes e refugiados, mulheres e suas famílias a integrar 

nas novas comunidades. 

Antes de servir como um conselheiro City, Ana Bailão alcançou o sucesso no setor privado, o 

desenvolvimento de habilidades de liderança e formação de consenso, mantendo cargos de alto escalão 

no setor de TI da banca e dos cuidados de saúde. 

Funcionando como uma plataforma de representação justa, acessível e de base comunitária, Ana foi 

eleita pela primeira vez como vereador por Ward 18, em 2010. Ana tornou-se rapidamente reconhecida 

como uma líder no Conselho. Com sua comunidade conexão profunda e forte experiência no sector 

privado, Ana foi capaz de entregar resultados em questões complexas, como a habitação a preços 

acessíveis, a proteção dos trabalhadores e contratos sociais. 

Quando solicitados a presidente do Comitê de Habitação do Affordable em seu primeiro mandato, foi 

numa altura em que o financiamento habitacional externo foi encolhendo. Ana criou novas 

oportunidades, reduzindo os obstáculos para os construtores do setor privado e de incentivos para 

construção de habitação mais acessível. Ana passou a liderar a acusação contra a venda em massa de 

Toronto Community Housing Corporation (TCHC) 's casas unifamiliares, defendendo uma solução que 

mantivesse a carteira e restaurado a sua viabilidade financeira. 

 

Reeleita em 2014, Ana foi, pelo prefeito recém-eleito John Tory, escolhida para liderar a agenda 

habitação de Toronto, como Advogada do Conselho de Habitação. Neste papel, Ana foi encarregue de 

implementar e definir a estratégia multi-facetada de Toronto para melhorar a acessibilidade da 

habitação e expandir os serviços de habitação. 

Além de Habitação Acessível, Ana também serviu como forte defensor para as artes em Toronto como 

um membro do conselho de Artscape eo Conselho Toronto Arts. Localmente, Ana tem defendido 

projetos como o Media Arts Centre Toronto, garantindo, simultaneamente novo espaço vivo / trabalho 

acessível para os artistas de Toronto. 

Ana continua a ser uma voz dinâmica e ativa para as mulheres, as famílias de baixos rendimentos e 

novos canadenses, continua a viver em Ward 18, a mesma comunidade que a acolheu quando chegou 

pela primeira vez no Canadá com 15 anos de idade. 

 

Contactos 
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Toronto City Hall 

100 Queen Street West, Suite C42 

Toronto, ON  M5H 2N2 

Phone: 416-392-7012 

 

Principais Notas: 

Eleita pela segunda vez, atualmente no cargo de vereadora com o pelouro do urbanismo. 

- Faz parte do concelho de administração do Investtoronto. 

- A comunidade portuguesa é a 6º maior no Canadá, a 1º é Chinesa, a 2º Indiana e a 3º Italiana. 

- 50% da população em Toronto não estrangeira. 

- Atualmente existe um maior envolvimento de luso-Canadianos a interessar-se pelos cargos públicos, 

tendo recentemente eleito dois ministros das finanças nas principais regiões do País. 

- A construção na cidade vive um ciclo de crescimento quase exponencial, onde grande parte das obras 

é gerida por Portugueses. 

- A ligação entre a política e as comunidades é grande, pois muito das campanhas eleitorais é feita 

através do porta a porta. 

- O salario média na cidade é de $80.000 dólares Canadianos. 

- O consumo está mais refinado pelo que considera produtos gourmet o novo “ouro” da cidade. 

- A duas horas de distância temos um mercado de 120 milhões de pessoas. 
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12:30 Food And Beverage Sector – Michael Wolfson 

5100 Yonge St., Main Floor, Toronto, Ontario, M2N5V7 

+1 416 392 3830 

 

 

 

Cluster dos Alimentos e bebidas de Toronto é tem uma grande importância para a região, e junto com 

Chicago, Nova York e Los Angeles, é um dos maiores grupos de alimentos e bebidas no continente 

Americano. Em 2011, o cluster teve um volume de vendas de US $ 17 bilhões * (Fonte: Ontário - 

Ministério da Agricultura e Alimentação, 2011). 

 

 Na Área Metropolitana de Toronto (CMA), existem 1.149 empresas de produção e transformação de 

alimentos e bebidas, estabelecimentos que empregam mais de 51 mil pessoas (Fontes: Padrões de 

Negócios canadense, dezembro de 2013; e Inquérito ao Emprego, 2013). 
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Pequenas empresas envolvidas na fabricação continuam a ser responsáveis pela maior parcela total de 

estabelecimentos do setor. Em 2013, as pequenas empresas com menos de 100 empregados foram 

responsáveis por 90,2% (1.036) dos Produtos alimentares e bebidas no total em comparação com 88,4% 

(880) em 2012. (Fonte: Padrões de Negócios canadense, dezembro 2012-2013). 

 

Dentro de Ontário, Toronto domina a indústria de alimentos provincial com mais de metade de todo o 

processamento de alimentos na província ocorrendo na região da Grande Toronto. 

* Sobre 47,2% do emprego de Ontário no setor de alimentos e bebidas foi em Toronto CMA em 2011. As vendas totais anuais em 

Toronto CMA foram estimadas em 16,9 bilhões dólares, ou 47,2% das vendas anuais de 35.810 milhões dólares de Ontário em 

2011.  

 

Contactos 

Michael Wolfson 

Senior Advisor, Food & Beverage Sector 

Tel: 416-392-3830 

Fax: 416-392-3374 

 

Principais Notas: 

- É uma entidade de apoio ao desenvolvimento de novas empresas/ideias. 

- É uma entidade criada pelo City Hall por forma a incentivar o empreendedorismo da cidade. 

- Está em contacto, no setor agro alimentar, com 900 produtores na região de Toronto. 

- Em 2007 desenvolveram uma incubadora empresas/ideias ligadas ao setor alimentar. 

- A incubadora, num período de 3 anos, teve 37 projetos dos quais resultaram 11 empresas que 

continuam no ativo. 

- Atualmente estão a desenvolver novas instalações com maior capacidade de resposta, mais 

equipamentos, mais espaço e mais serviços partilhados. 

- O programa está dividido em 4 fases, pre-market 1, pre-market 2, Comercial Level 1 e Comecial Level 2, 

vai ser pedido mais informação detalhada sobre cada uma das fases do programa. 

- Através da incubadora é possível a uma empresa testar o produto e aceitação no mercado, permitindo 

uma “Soft Landing”. 

- A incubadora disponibiliza também o acesso a rede de contactos e canais de distribuição. 
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14:00 – Investtoronto – Niloo Boroum 

Suite 901, 225 King St. W Toronto, Ontario, M5V 3M2, Canada 

+1 416 981 3613 

 

 

 

 

Invest Toronto é um negócio, vendas e marketing para a cidade de Toronto. Nós somos a conexão com 

as oportunidades de negócios globais que podem ser encontrados em Toronto. Podemos ajudar a sua 

empresa aceder ao mercado, competências e recursos de negócios na maior cidade do Canadá. 

Com uma das economias mais variadas do mundo, apoiados por uma educado tradicional, força de 

trabalho e culturalmente diversificada, Toronto oferece uma proposta de valor única para empresas que 

desejam competir globalmente. É o papel da Invest Toronto promover as vantagens de Toronto 

internacional e atrair investimentos estrangeiros diretos para a cidade. Invest Toronto trabalha 

diretamente com empresas de todos os tamanhos e setores que desejam iniciar um novo negócio em 

Toronto ou serviço adicional do mercado norte-americano a partir de Toronto. A Corporação oferece 
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um serviço de concierge para ajudar as empresas como guia através de todas as etapas do processo de 

tomada de decisão. 

 

Os nossos serviços incluem: 

Informar os mercados internacionais da comunidade empresarial e de investimento das empresas sobre 

o potencial de mercado e oportunidades comerciais disponíveis em Toronto. 

Identificar as organizações e os negócios fazendo o alinhamento com capacidades centrais de Toronto. 

Proporcionar B2B para ajudar as empresas em Toronto terem o devido apoio no processo de transição. 

Promover parcerias de negócios, institucionais e governamentais eficazes, e proporcionar o acesso 

coordenado para a liderança regional e outros influenciadores. 

Responder a todas as dúvidas e perguntas sobre investimentos em Toronto. 

Facilitar a interação com especialistas do setor e todos os três níveis de governo. 

Fornecer orientações sobre a localização do local e seleção. 

Facilitar as ligações business-to-business. 

Prover o setor e análise de benchmarking econômico. 

Ligar clientes a serviços profissionais qualificados. 

 

Contactos 

Suite 901, 225 King St. W 

Toronto, Ontario, M5V 3M2, Canada 

General Inquiries 

 

International Tel: 1-877-406-3841 

Local Tel: +1 (416) 981-3888 

Skype ID: investtoronto 

Fax: +1 (416) 646-2993  

 

Principais Notas: 

- Esta entidade tem como objetivo principal a atração de investimento nacional/estrangeiro para a 

cidade de Toronto. 

- Prestam serviços ligados ao desenvolvimento do plano de negócios, análise da concorrência, analise de 

mercado bem como algum levantamento de informação junto dos principais atores locais. 
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- São responsáveis pela correta negociação de possíveis apoios muitos deles ligados a isenções fiscais 

outros de apoio relativo a instalações e assessorias. 

- Acreditam bastante nas PME’s e na sua importância na economia pelo que quer seja uma micro 

empresa um uma grande empresa esta terá sempre o apoio de igual forma e dedicação. 

- Pode ser usado as instalações do Investoronto para organizar reuniões de trabalho e como escritório 

de trabalho durante um pequeno período de tempo. 

- Estão diretamente ligados ao City Hall e ao governo federal. 

- Ficaram de enviar informação por email com mais detalhe dos apoios e um levantamento de empresas 

com potencial para serem clientes do projeto Terras Altas de Portugal. 
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Sexta Feira, 15 de Maio 

 

10:00 Little Portugal 

Visita ao bairro da Comunidade Portuguesa. 

 

Tarde Livre 

 

Sábado, 16 de Maio 

 

Manhã Livre 

 

12:30 Chek-out Hotel Holiday Inn Express Toronto Downtown 3* 

17:00 Transferes Hotel - Aeroporto 

 

20:45 Partida Aeroporto Toronto 

08:30 Chegada Aeroporto Porto 

 

  



Canadá | Missão Empresarial 

 

 
 

36 

 

  Entidades  Nome do Contacto 

1 
AICEP Toronto – Apresentação geral do mercado 

canadiano 
William Delgado 

2 Investtoronto – Apoio e Oportunidades para as PME  Terrie O'Leary 

3 City Hall Councillor Ana Bailão Ana Bailão 

4 Luís Barros Cônsul-geral de Portugal Luís Barros 

5 
Federation of Portuguese-Canadian Business & 

Professionals 
Sérgio Ruivo 

6 Food & Beverage Cluster Michael Wolfson 

7 Ferma Foods Products António Belas 

8 Albino Silva (Chiado) Albino Silva 

9 Távora Portuguese Sea Products Carlos Távora 

10 Unicer Foods José Cerqueira 

11 FWP Trading Inc Arlindo Beça 

12 
ACAPO - Alliance of Portuguese Clubs & Associations 

of Ontario 
José Eustáquio 

13 Corner Discount 
 

14 R+C Fruit Market 
 

15 M+M Fruit and Grocery 
 

16 O Nosso Talho 
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Informações e Endereços Úteis 

Formalidades na Entrada 

Os portadores de passaporte português não necessitam de visto para visitas até 6 meses. O período de 

estada máxima permitida será indicado à entrada no país por um carimbo no passaporte. Para fins de 

trabalho, estudo ou residência permanente, deverão ser solicitados os vistos adequados junto de uma 

representação diplomática canadiana. O passaporte deverá ser válido até pelo menos um dia após a 

data de saída prevista do Canadá. 

 

Embaixada do Canadá em Portugal 

Avenida da Liberdade, 198/200 – 3º 

1269-121 Lisboa - Portugal 

Tel.: +351 213 164 600 I Fax: +351 213 164 4693 

 

Embaixada de Portugal em Ottawa 

645, Island Park Drive 

Ottawa, Ontario K1Y 0B8 - Canada 

Tel.: +1 613 729 2270 | Fax: +1 613 729 4236 

 

aicep Portugal Global – Toronto 

438 University Avenue, Suite 1400 

Toronto, Ontario 

Canada M5G 2K8 

Tel.: +1 416 921 4925 | Fax: +1 416 921 1353 

 

Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos 

1136 College Street 

Toronto, Ontario M6H1B6 - Canada 

Tel.: +1 416 537 8874 I Fax: +1 416 537 9706 
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