
A Macro-Frio S.A. fundada em 1992, com sede em 

Tarouca - Portugal, dedica-se à importação, 

produção, exportação e distribuição de Produtos 

Alimentares.

É uma empresa dotada das mais modernas tecnolo-

gias na área de produção e logística, ocupando um 

lugar de relevo no mercado português, onde está 

presente nos diversos setores da distribuição, e 

ainda em mercados externos, onde regista um 

crescimento contínuo e sustentado.

Das suas modernas unidades de transformação de

Produtos Alimentares à base de carne e peixe, e da 

unidade de pré-cozinhados, saem produtos que são 

colocados ao dispor do mercado, com significativo 

valor acrescentado para os consumidores, garantindo 

a máxima qualidade e segurança exigidas.

SOBRE NÓS



Uma aposta permanente na melhoria contínua do 

seu serviço, organização e controlo de toda a sua 

cadeia de atividades, no sentido de preservar a 

qualidade e a segurança alimentar dos produtos

transformados e comercializados.

Encontrando-se certificada pelas normas NP ISO 

9001 e NP ISO 22000, a empresa mantém em per-

manência uma qualificação adequada dos seus 

fornecedores, para garantir uma superior 

qualidade e segurança dos seus produtos alimen-

tares, sujeitando-os a um rigoroso controlo de 

qualidade, desde a seleção das matérias-primas 

até ao produto final, e procedendo enquadrada, 

pelas mais exigentes normas internacionais de 

Segurança Alimentar e pelos requisitos específi-

cos impostos pelos seus clientes. 

A QUALIDADE



Oferecemos aos nossos clientes uma variada 

gama de produtos ultracongelados e frescos, que 

passam pelas carnes de suíno, bovino, ovino, 

caprino, aves, carne de caça, preparados de carne, 

pescados e mariscos, e ainda, legumes, charcu-

taria, enlatados, laticínios, bacalhau seco e 

refeições pré-cozinhadas.

Uma oferta que se faz no compromisso da garan-

tia da máxima qualidade e da integral satisfação 

dos requisitos exigidos pelos clientes.

OS PRODUTOS



Peixes e mariscos selecionados, expressamente

congelados nos períodos em que registam as

melhores condições de crescimento, sendo

ultracongelados de forma a preservar as suas

propriedades nutricionais e os seus sabores

genuínos, de forma a garantir um produto de alta 

qualidade e grande longevidade.

PEIXES



Carne de alta qualidade, selecionada junto de produ-

tores certificados no mercado mundial. O nosso forneci-

mento compreende carne de bovino, suíno, ovino, 

caprino e aves, que se apresentam no mercado, com o 

corte e embalagem, ajustada às necessidades específi-

cas de cada mercado e cliente dentro dos padrões inter-

nacionais de segurança, higiene e acondicionamento.

CARNES



Seco e salgado, demolhado e ultracongelado, o 

bacalhau está pronto a ser cozinhado, garantindo 

todas as qualidades organolépticas que fizeram deste 

produto, uma das mais famosas descobertas gas-

tronómicas fora dos tradicionais mercados de 

influência cultural portuguesa.

BACALHAU



Uma vasta oferta de legumes e enlatados. Produtos 

selecionados e recolhidos diretamente do produtor 

agrícola, e pré-cozinhados das receitas tradicionais 

portuguesas, que oferecem comodidade, qualidade e 

segurança alimentar. 

LEGUMES E ENLATADOS



Complementando a nossa oferta, dispomos de outros 

produtos congelados, com destaque para produtos de 

padaria, doçaria tradicional, ovos, salgados e 

pré-cozinhados.

DIVERSOS



Uma vasta oferta de produtos da charcutaria portu-

guesa, os curados, os fumados, e representantes do 

fumeiro tradicional com origem nas diversas regiões 

de Portugal. 

CHARCUTARIA



Por vezes a natureza proporciona condições excecionais, para que em determinado local se desenvolvam produtos de excelente 

qualidade. Selecionar os produtos nas melhores origens é a nossa grande preocupação.

DESTINOS: Localizados na região interior norte de Portugal, somos uma empresa com atuação em todo o território nacional e em 

todas as áreas da distribuição. Dotados de uma infra-estrutura logística de grande operacionalidade, damos resposta eficiente em 

qualquer ponto do mercado interno. Também o nosso setor de exportação, está dotado de capacidade de resposta, para satisfazer 

qualquer solicitação oriunda de qualquer ponto do mercado internacional.

ORIGEM DOS PRODUTOS

CONSTRUINDO CONSIGO
 A NOSSA PRESENÇA NO MUNDO!
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