
PRÓXIMA EDIÇÃO 2009 DA ENOMAQ e TECNOVID mais OLEOMAQ e OLEOTEC

AS AMOSTRAS SECTORIAIS MAIS IMPORTANTES EM MATÉRIA DE VINHO E AZEITE

Os sectores vitivinícola e do azeite terão o seu habitual encontro bienal e imprescindível na 

Feira de Saragoça entre os dias 10 e 13 do próximo mês de Fevereiro. Os já veteranos 

ENOMAQ, o XVII Salão Internacional da Maquinaria e Equipamentos para Adegas e do 

Engarrafamento, e TECNOVID, o VI Salão Internacional de Técnicas e Equipamentos para 

Viticultura irá converter-se, mais uma vez, na instituição da Feira de Saragoça, no centro 

neurálgico e internacional do sector vitivinícola e da indústria das bebidas em geral.

Juntamente com estas feiras também tem lugar os eventos OLEOMAQ, o Salão de 

Maquinaria e Equipamentos para Lagares, e OLEOTEC, Salão de Técnicas e Equipamentos 

para a Olivicultura. Ambos os encontros encaminham-se para a sua segunda edição. 

Informação para imprensa



. 

A Feira de Saragoça aquece motores e prepara-se para receber, entre os dias 10 e 13 do próximo mês 

de Fevereiro, os acontecimentos comerciais mais importantes para o sector do vinho e do azeite. O 

Salão Internacional da Maquinaria e Equipamentos para Adegas e Engarrafamento, ENOMAQ, e o Salão 

Internacional de Técnicas e Equipamentos para a Viticultura, TECNOVID, celebrarão a XVII e VI edição, 

respectivamente. Esta nova convocatória ocorre num momento de ebulição do sector, que procura 

novas formas e ferramentas de promoção, já imerso na aplicação da nova OCM do vinho.

ENOMAQ e TECNOVID são dois salões altamente especializados e com tradição, sendo as melhores 

plataformas que o sector vitivinícola e das bebidas em geral têm para dar a conhecer as propostas 

mais inovadoras e as últimas técnicas para o desenvolvimento da indústria da adega e do vinho. 

Ambos os eventos apresentam crescimentos sustentáveis edição após edição, o que lhes permitiu ser 

considerados como encontros comerciais de referência no panorama internacional. 

Tanto ENOMAQ como TECNOVID integram cada um e desde a anterior convocatória outros dois 

eventos: OLEOMAQ, o Salão de Maquinaria e Equipamentos para Lagares, e OLEOTEC, o Salão de 

Técnicas e Equipamentos para a Olivicultura, respectivamente. A julgar pelos excelentes resultados 

obtidos por ambos os salões, é uma verdadeira e oportuna decisão aproveitar as sinergias e 

semelhanças existentes entre os equipamentos e os processos técnicos utilizados na produção do 

vinho e do azeite, tanto desde o ponto de vista dos cultivos, como dos processos posteriores de 

elaboração e engarrafamento do produto.

A edição de 2007 foi considerada um êxito sem precedentes, pois além da excelente resposta que 

obtiveram os recém-inaugurados OLEOMAQ e OLEOTEC, alcançaram-se números históricos de 

participação e visitas. Entre os quatro salões foram convocadas mais de 1.200 empresas expositoras, 

mais 30% que na edição de 2004. Foram ocupados 56.571 m2 e 7 pavilhões, o que supôs um 

crescimento de mais de 50% da superfície expositiva em relação à edição anterior e foram recebidas 

22.497 empresas visitantes, das quais 1.281 eram estrangeiras e as restantes espanholas.

ENOMAQ E OLEOMAQ, EXPOSIÇÃO DE MAQUINARIA DE REFERÊNCIA

Neste próximo encontro dos salões, uma importante relação de empresas que já têm o seu espaço 

reservado, apresentará as últimas tendências em equipamentos, técnicas e maquinaria para a indústria 

do vinho, do azeite e das bebidas em geral. A ENOMAQ 2009 contará com profissionais de todas as 

partes do mundo: fabricantes, importadores e exportadores, adegas, vitivinicultores, técnicos e 

especialistas no mundo do vinho. O mesmo se pode dizer de OLEOMAQ, que partilhando muito dos 

conteúdos, congrega expositores altamente especializados, assim como técnicos, fabricantes, lagares, 

cooperativistas, Conselhos Reguladores de Denominação de Origem, entre outros.

Na edição anterior de 2007, ENOMAQ e OLEOMAQ ocuparam 5 pavilhões e uma superfície de exposição 

de 36.931 m2. Quanto à participação empresarial, foi contabilizado um total de 896 empresas 

expositoras provenientes de 24 países, de entre as quais 449 eram espanholas e as restantes 

estrangeiras (447). A nível de presença por países, destacaram-se as empresas italianas (203), 

seguidas das francesas (85), das alemãs (36), das portuguesas (25) e por último das britânicas (23). 

Também se registou a presença de empresas belgas (8), suíças (7), austríacas (8) e dinamarquesas 

(6). De igual modo, os EUA estiveram presentes com 22 empresas assim como Canadá, Argentina e 

Chile. O continente asiático marcou, igualmente, presença através de empresas provenientes do Japão, 

China e Taiwan. 



Para a participação mais ordenada das empresas e uma actividade comercial 

mais cómoda ENOMAQ e OLEOMAQ estruturam-se nas seguintes áreas:

• Maquinaria para o engarrafamento e equipamentos auxiliares.

• Depósitos e outras embalagens.

• Maquinaria para o tratamento do vinho / Maquinaria para o tratamento 
do azeite

• Produtos enológicos e material de laboratório / Produtos oleícolas e 
material de laboratório

• Acondicionamento, projectos e indústria auxiliar da vinicultura / 
Acondicionamento, projectos e indústria auxiliar da olivicultura

• Maquinaria para processamento da uva / Maquinaria para 
processamento da azeitona.

Novidades da última edição e Sectores de Exposição 

Na edição anterior de ENOMAQ-OLEOMAQ foi possível comprovar o avançado grau de inovação 

tecnológica que existe no sector, com maquinaria e equipamentos de última geração tanto para a 

produção vinícola: processamento da uva, tratamento do vinho, engarrafamento, material próprio para 

adegas e produtos enológicos e equipamentos de laboratório; como para a produção do azeite, visto 

que ambos os sectores utilizam, em grande medida, os mesmos equipamentos. Destacaram-se as 

prensas, cada vez mais modernas, bem como as funcionais engarrafadoras e arrolhadeiras modulares. 

Houve inovação nos tipos de rolhas, que permitem a micro oxigenação em garrafas. Nos equipamentos 

de laboratório também se registaram avanços, como por exemplo novos sistemas portáteis de análise 

para vinho e azeite e também houve novas contribuições em etiquetagem e embalagem para a 

melhoria do controlo e o manejo do produto. No terreno informático, foi a apresentação de novos 

softwares de gestão para cooperativas, explorações agrárias e adegas.

TECNOVID–OLEOTEC: A CONSTANTE INOVAÇÃO 

Tanto o consolidado TECNOVID como o jovem OLEOTEC são dois salões com uma excelente trajectória

devido à constante evolução da maquinaria específica para o sector do vinho e do azeite. Esta 

modernização permanente permite o avanço e a optimização de todos os processos relacionados com o 

cultivo e a produção da uva e da azeitona, da mecanização das várias tarefas ao controlo fitossanitário. 

Em TECNOVID-OLEOTEC 2007, a superfície de exposição era de 19.640 m2 e ocupou dois pavilhões. 

Em ambos os salões participaram 304 empresas expositoras, das quais 177 foram espanholas e as 

restantes estrangeiras provenientes de 18 países. Quanto à participação mais elevada, deveu-se à

Itália (49) e França (33), seguidas da Alemanha (9) e Portugal (7). Também assistiram empresas dos 

Estados Unidos (4), Japão (3) e Austrália (2) e outras provenientes do Brasil, Japão e China.

Entre as novidades apresentadas na última edição de TECNOVID-OLEOTEC, destacaram-se com 

notoriedade as máquinas e ferramentas polivalentes, como, por exemplo, uma vindimadora para 

olivais e vinhedos e algumas podadoras adaptáveis a qualquer uso agrícola. O sector dedicado a 

produtos e ferramentas para cuidados fitossanitários também despertou um elevado interesse através 

dos pulverizadores ergonómicos e novos sensores para o controlo dos vários parâmetros associados ao 

cultivo. Pode-se afirmar que, regra geral, todos os instrumentos, técnicas e ferramentas destinadas à

economia de esforços e ao aumento do rendimento, assim como a introdução cada vez maior da 

electrónica e da informática nas tarefas de cultivo marcaram tendência.
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Quanto aos sectores de exposição, TECNOVID e OLEOTEC organizaram-se da seguinte forma:

• Tractores

• Lavoura e preparação do solo.

• Plantação, adubação e rega de vinhedos / Plantação, adubação e rega de olivais

• Poda e protecção de vinhedos / Poda e protecção de olivais

• Postes e arames para ramada.

• Vindima / Colheita

• Transporte e manipulação da uva / Transporte e manipulação da azeitona

• Viveiros.

• Produtos agroquímicos.

• Instituições, Associações, informática e serviços.

Um encontro imprescindível para a indústria do vinho e do azeite

Actualmente, ENOMAQ-OLEOMAQ e TECNOVID-OLEOTEC são o encontro comercial por excelência e 

iniludível para os sectores do vinho e do azeite. Os quatro salões, unidos aos respectivos potenciais, 

converteram-se numa ferramenta poderosa e multiuso, com funções de promoção e de abertura real 

de mercados, para o estabelecimento de novos laços comerciais e para o avanço tecnológico de 

ambos os sectores. Por tudo isto, a indústria do vinho e do azeite apoia massivamente a celebração 

do que são as feiras mais importantes de entre todas as da sua especialidade. A edição 2009 de 

ENOMAQ-OLEOMAQ e TECNOVID–OLEOTEC colocará, em primeiro plano, o amplo leque de propostas 

e soluções inovadoras em maquinaria, técnicas e equipamentos para o melhor desenvolvimento das 

actividades vitivinícola e oleícola, demonstrando a força e o impulso de duas indústrias de grande 

peso económico em Espanha. 


