
123 empresas e 2274 produtos 
certificados com a Marca Açores 
Para o Governo Regional, os números são reveladores da valorização dada pelas empresas a uma medida de promoção do que de melhor  
se faz nos Açores. Produtos e serviços  que, a partir de hoje, estão patentes ao público, nas Portas do Mar, na quarta edição da AçorExpo
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Produtos com 
Marca Açores  
com aumento 
médio de 18% 
nas vendas

Como avalia a reação dos mercados (na 
Região e fora dela) à estratégia que tem 
vindo a ser desenvolvida no âmbito da 
Marca Açores?   

O Governo dos Açores tem vindo a di-
namizar um conjunto de ações com o ob-
jetivo de aumentar a visibilidade dos pro-
dutos regionais e potenciar o seu consumo. 
No âmbito da estratégia de operacionali-
zação da Marca Açores e de forma a con-
tribuir ativamente para o crescimento das 
empresas açorianas, são organizadas ati-
vações da marca, com o objetivo de au-
mentar a comercialização dos produtos re-
gionais e potenciar o seu consumo a nível 
regional, nacional e internacional, seja atra-
vés de feiras, missões empresariais ou cam-
panhas de comunicação.  

Neste sentido, estamos a organizar nes-
te fim de semana, a quarta edição da Aço-
rExpo, certame que visa promover, valo-
rizar e intensificar o consumo dos produtos 
açorianos na região. A feira, que se  inicia 
hoje, em Ponta Delgada, conta com uma 
área de 2000 metros quadrados, ocupada 
por cerca de 60 stands destinados às em-
presas dos Açores. Este evento, com en-
trada livre, será uma mostra diversificada 
de vários setores económicos, dando ên-
fase aos produtos, serviços e artesanato dos 
Açores.  

A realização destas ações e a aposta, ano 
após ano, em feiras estrategicamente sele-
cionadas, têm como resultado uma, cada 

SSérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional dos Açores diz-se 
satisfeito com o resultado do inquérito às empresas aderentes ao selo, mas 
admite que há necessidade de continuar a promoção dos produtos regionais 
no mercado nacional e internacional. Para Lisboa, está já agendada uma 
iniciativa no Colombo, o mais movimentado centro comercial da capital

EEntrevista

vez maior, procura por parte dos mercados, 
interno e externo, de produtos e serviços 
com a Marca Açores, identificando-os de 
forma distintiva, comparativamente aos 
produtos concorrentes  

     Será já possível quantificar o impacto 
ao nível das vendas dos produtos que os-
tentam o símbolo da Marca Açores? E ao 
nível dos serviços?  

De forma a avaliar a estratégia global da 
Marca Açores, foi efetuado um inquérito 
às empresas aderentes ao selo, sendo de 
destacar que 100% das empresas que res-
ponderam ao inquérito estão satisfeitas ou 

muito satisfeitas com a estratégia global 
da marca, bem como com as iniciativas 
promovidas, no que concerne à promoção 
dos produtos Marca Açores. As principais 
mais-valias apontadas no inquérito de sa-
tisfação foram o reconhecimento imedia-
to da Marca Açores por parte do consu-
midor, estimulando a preferência pelo 
consumo dos produtos identificados, para 
além do acesso a novos canais de distri-
buição, estabelecendo novas parcerias co-
merciais.   

Podemos afirmar que, em 
média, houve um incre-
mento de cerca de 18% nas 
vendas com produtos e 
serviços com a Marca Aço-
res. Um dos resultados 
mais significativos da nos-
sa estratégia é quando, após 
a realização de uma ação, os 
produtos ficam referenciados de-
finitivamente num mercado ou num de-
terminado canal de distribuição. Por 
exemplo, nos Supermercados El Corte In-
glés - Portugal, em pouco mais de um ano, 
tivemos a inclusão de mais de cem novos 
produtos a enriquecer a oferta dos super-
mercados de forma permanente, após os 
eventos realizados.  

Também com um elevado índice de sa-
tisfação, por parte das empresas, está o por-
tal criado para a adesão (www.marcaaco-
res.pt). Por outro lado, todas classificam de 

bom a muito bom o atendimento e acom-
panhamento efetuado, no âmbito da ges-
tão do processo de adesão ao selo.  

 Acha que há uma maior conscien-
cialização dos empresários açorianos 
relativamente às mais-valias da Marca 
Açores?  

Sem dúvida que sim. Basta vermos os nú-
meros de empresas e selos Marca Açores 
aderentes. Desde a sua implementação, a 

Marca Açores já foi atribuída a 123 em-
presas e concedidos 2274 selos, en-

tre produtos, serviços e estabele-
cimentos, o que demonstra 
uma enorme adesão e valori-
zação que as empresas aço-
rianas dão a esta medida.  

Que mercados estão por 
explorar no que respeita à 

introdução dos produtos 
com a Marca Açores?  
Acho que no mercado nacional 

existe ainda muito espaço para cresci-
mento, nomeadamente em alguns setores 
de atividade que vão ao encontro das ca-
racterísticas únicas e diferenciadoras dos 
nossos produtos. Também acredito que ao 
nível dos mercados internacionais, como 
é o caso da Espanha, Estados Unidos e Ca-
nadá, até pela sua dimensão – que por esse 
motivo significa a existência de diferentes 
nichos de mercado no mesmo país -, exis-
ta ainda espaço e oportunidades de cres-
cimento.   

“A Marca Açores já foi 
atribuída a 123 empresas  
e concedidos 2274 selos,  
entre produtos, serviços e 
estabelecimentos

Nos supermercados  
do El Corte Inglés, em pouco 
mais de um ano, tivemos  
a inclusão de mais 
100 novos produtos

“EEstão agendadas  
duas grandes iniciativas 
(de promoção), uma  
no Centro Comercial 
Colombo, em Lisboa,  
e outra na Feira 
Internacional  
do Luxemburgo
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EDUARDO RESENDES

 Em matéria de promoção, que inicia-
tivas têm vindo a ser desenvolvidas nos 
últimos tempos?   

O Plano Anual de Feiras e Missões Em-
presariais – Açores Export, da responsabi-
lidade do Governo Regional dos Açores, des-
envolvido pela vice-presidência, e em 
parceria com a Câmara do Comércio e In-
dústria dos Açores (CCIA), visa a partici-
pação de empresas açorianas em eventos 
promocionais a nível regional, nacional e in-
ternacional, com ênfase na comercialização 
e criação de novos canais de distribuição. 
Exemplo destas ações são as feiras SISAB 
Portugal, o Salón des Gourmet em Madrid, 
a Alimentaria em Barcelona e Lisboa, Tutto 
Food Milão, SIAL Paris e Toronto, além da 
organização de missões empresariais inver-
sas, com a visita de importantes empresas 
de distribuição, como o LCBO do Canadá, o 
grupo francês Auchan e a Makro Portugal.  

Em paralelo ao plano anual Açores Export, 
o Governo dos Açores desenvolve diversas 
iniciativas de ativação da Marca Açores, atra-
vés de campanhas de comunicação e da co-
mercialização direta dos produtos regionais. 
São exemplo destas ações as parcerias esta-
belecidas nas lojas gourmet de Lisboa, Por-
to e Vila Nova de Gaia, a realização de feiras 
de produtos no El Corte Inglés Portugal, SO-
NAE e a Semana dos Açores no Time Out 
Market Lisboa. Nestas ações, os produtos re-
gionais são promovidos e comercializados 
estrategicamente aliados à gastronomia. Para 

além destas ações de âmbito nacional, foram 
desenvolvidas diversas feiras de Produtos 
“Certificados pela Natureza”, promovidas nas 
superfícies regionais e através da Venda Aço-
riana nas festividades de Angra do Heroís-
mo e Praia da Vitória.  

Estão perspetivadas, para breve, par-
ticipações em certames (na Região e fora 
dela), com vista à promoção da Marca 
Açores? De que género?  

Nas nossas atividades para este ano, estão 
agendadas duas grandes iniciativas, uma de 

âmbito nacional, no Centro Comercial Co-
lombo em Lisboa e outra na feira Internacio-
nal de Luxemburgo, no início de dezembro.  

Na praça central do Centro Comercial Co-
lombo, de 18 a 22 de outubro, promovere-
mos a 1ª edição Taste Azores. O mercado 
continental tem vindo a crescer e assumir 
cada vez maior relevo nas trocas comerciais 
com o Arquipélago dos Açores. Um facto 
que se alia também ao crescente número de 
turistas nacionais que têm visitado a Re-
gião. O Centro Comercial Colombo pela sua 
dinâmica e localização tem uma afluência 
diária de visitantes na ordem dos 70 mil, o 
que faz deste local um ponto promocional 
de excelência junto do público consumidor, 
permitindo também o desenvolvimento de 
contactos com distribuidores e retalhistas. 
O espaço concebido para a 1ª edição Taste 
Azores será de promoção global do poten-
cial da economia regional, mas proporcio-
nará condições de trabalho às empresas par-
ticipantes, em espaços individualizados, que 
permitam de forma autónoma a venda di-
reta de produtos / serviços e o desenvolvi-
mento de atividades promocionais.  

Que previsão tem o Governo Regional 
relativamente a novos produtos/áreas 
que possam vir a ativar a Marca Açores? 
(Se sim, quais as expectativas?)  

Em Janeiro de 2015 o Governo dos Açores 
lançou um dos principais alicerces para o des-
envolvimento económico da Região, a Mar-
ca Açores. Esta foi desenvolvida destacan-
do a natureza transversal de toda a 
produção regional, assumindo-se 
como uma marca global de re-
ferência, uma marca territo-
rial, identificativa da oferta 
dos Açores quer ao nível da 
promoção turística, quer ao 
nível da divulgação dos seus 
produtos e serviços.  

A Sociedade para o Desen-
volvimento Empresarial dos Aço-
res EPER (SDEA), enquanto gesto-
ra da Marca Açores, tem adaptado a 
comunicação da marca conforme as ne-
cessidades das diversas entidades regio-
nais, desenvolvendo uma imagem especí-
fica às atividades das diferentes Direções 
Regionais do Governo, nomeadamente Tu-
rismo, Agricultura e Artesanato. Em 2017, 
como complemento à estratégia imple-
mentada, foi criada a Marca Açores Flo-
restas, um selo identificativo para empre-
sas do setor florestal.  

Como uma nova forma de dar a conhe-
cer os nossos produtos, lançámos em 2017 o 
programa Mundo Marca Açores, uma série 
de filmes que apresentam as empresas ade-
rentes ao selo da Marca Açores, com ênfa-
se no setor agroalimentar regional, assim 
como o setor de serviços e estabelecimentos 
comerciais, que operam em todo o arquipé-
lago. O programa Mundo Marca Açores está 
sendo transmitido nos canais digitais e pelo 
canal norte-americano The Portuguese Cha-
nel. Alcançamos milhares de consumidores 

a cada programa e com repercussão 
internacional.  

 Depois da criação da figu-
ra do Gestor Marca Açores, 
em março passado, e que as-
segura um acompanhamen-
to eficaz e personalizado em 
todas as fases do processo de 

adesão, passamos também a 
acompanhar as nossas empre-

sas nas Auditorias Marca Açores. 
Estas ações pretendem avaliar o 

cumprimento dos requisitos definidos, 
além de se promover a utilização da Mar-
ca Açores em conformidade com as regras 
definidas. Podemos, deste modo, apoiar as 
nossas empresas na identificação de si-
tuações que, não pondo em causa o cum-
primento das exigências especificadas, po-
dem ser alvo de melhoria. As equipas 
auditoras têm por base critérios de com-
petência estabelecidos de acordo com os 
requisitos e normas internacionais exis-
tentes para o efeito.  

A aposta na Marca Açores e na promo-
ção do consumo dos nossos produtos é uma 
missão continua que tem vindo a dar fru-
tos e que continuará a ser trabalhada com 
o objetivo de valorizar os produtos açoria-
nos, as suas características únicas e de alta 
qualidade, com o intuito de promover os 
Açores como uma região de excelência e de 
elevada sustentabilidade.  

A imediata e simples identificação dos 
produtos com o selo Marca Açores e o co-
nhecimento alargado dos métodos de pro-
dução que dão a estes produtos o “certifica-
do pela natureza” é mais um dos meios que 
visa estimular a preferência do consumidor 
para os produtos regionais, contribuindo 
assim para o crescimento das produções, 
o que por sua vez, assegura a progressão das 
empresas açorianas na cadeia de valor, e 
se traduz na geração de mais riqueza e em-
prego em todo o arquipélago. �

“OO programa Marca Açores 
está sendo transmitido nos 
canais digitais e pelo canal 
norte-americano The 
Portuguese Chanel

Com esse programa, 
alcançamos milhares  
de consumidores a cada 
programa e com  
repercussão internacional

Governo dos Açores garante a continuidade da aposta em certames de promoção dos produtos regionais

DIREITOS RESERVADOS
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“Fazia falta um instrumento 
diferenciador de qualidade”

Sedeada na cidade da Ribeira Gran-
de, a Azores GreenMark ostenta o 
selo Marca Açores desde Fevereiro 
de 2016, um ano após a sua consti-
tuição, com o propósito de dinami-
zar atividades de animação turísti-
ca, mas também atuar no âmbito da 
conservação, manutenção e limpe-
za dos pontos turísticos. Assim sen-
do, Nuno Costa, sócio-gerente, re-
conhece que avançar para a 
certificação dos serviços de uma 
empresa que se apresenta com o 
slogan “Feel the Azorean Nature” 
seria um passo natural. 

“Uma vez que o selo 
em causa simboliza 
a excelência e pro-
moção do destino 
Açores como um 
destino de qualida-
de e sustentável e 
tendo a empresa es-
sas premissas, era im-
pensável deixar a Azores 
Greenmark de fora, até por-
que está em causa um garante de 
qualidade, elemento crucial para, 
num mercado cada vez mais com-
petitivo, fidelizar clientes”. 

Uma “cativação” de clientes 
que, no entender de Nuno Cos-
ta, não deve ser vista, única e ex-
clusivamente na vertente das re-
ceitas de empresa. 

“Não só como empresário, mas 
também como cidadão desta re-
gião, gosto de ver que as nossas 

empresas ostentam um símbolo 
que é um garante sustentabilida-
de e defesa do ambiente. E isso, 
para qualquer açoriano, é algo de 
fundamental, acima de tudo, no 
presente, mas também no futu-
ro porque as nossas ilhas e a sua 
economia dependem muito des-
se esforço”. 

 “Não basta ser a licença da Di-
reção Regional do Turismo para 
desenvolver atividades de anima-
ção turística quando, depois, no 
terreno, não se dão garantias de 

uma sustentabilidade am-
biental que cada mais se 

exige, muito por for-
ça do incremento do 
fluxo turístico que 
se tem verificado 
nos últimos tem-
pos”, acrescenta. 

O sócio-gerente 
da Azores GreenMark 

garante mesmo que essa 
preocupação com o respei-

to pelo ambiente, aliado à presta-
ção de um serviço de qualidade, 
são aspetos cada vez mais valori-
zados por residentes e forasteiros. 

“Há uma consciencialização 
crescente para a importância de 
preservar o nosso maior cartão 
de visita e o grande motor do se-
tor turístico: a natureza. E, na 
minha opinião, as campanhas de 
sensibilização e promoção têm 
tido um peso importante nessa 

Uma das iniciativas da Azores GreenMark com mais procura  são os trilhos pedestres

DIREITOS RESERVADOS

A Azores GreenMark foi a empresa regional de 
animação turística a receber a Marca Açores, 
instrumento que considera fundamental para 
afirmar a qualidade dos serviços prestados 

Snorkeling é uma das várias propostas da Azores GreenMark

da ação da empresa não descurem 
outro valor tido como funda-
mental: a fiabilidade. 

“Temos muita atenção na uti-
lização dos nossos equipamentos, 
quer seja termos de limpeza e ma-
nutenção, quer seja no que é apre-
sentado como resultado final da 
nossa atividade. Trabalhamos 
ainda com parceiros que, mesmo 
não tendo o selo, apresentam ga-
rantias de prestar um serviço de 
qualidade. E monitorizamos isso. 
Há, portanto, um esforço signifi-
cativo de controlo ao nível da 
prestação de serviços, numa es-
tratégia de nos mantermos num 
patamar alto no que respeita à ex-
celência do serviço”. 

Segundo o responsável pela 
Azores GreenMark, não é tarefa 
difícil se a empresa tiver, efetiva-
mente, características endógenas 

condizentes com o produto/ser-
viço que oferece e se existir com-
prometimento de todas as partes, 
tendo em mente que é também a 
sustentabilidade do negócio que 
está em causa. 

“É, por isso, um processo que 
tem também de carecer de res-
ponsabilidade. Não podemos ba-
nalizar um selo que significa tan-
to para os Açores. É a nossa 
imagem, o nosso cartão de visi-
ta. E, muitas vezes, não surgem 
oportunidades de causar uma se-
gunda boa impressão. Por isso, 
entendo que o selo Marca Açores 
é, sem dúvida, um símbolo de 
grande importância para a pro-
moção da Azores GreenMark, 
mas também da própria Região. 
Fazia falta (e faz todo o sentido) 
este instrumento diferenciador 
de qualidade”. � 

“NNão podemos banalizar 
um selo que significa 
tanto para os Açores.  
É a nossa imagem,  
o nosso cartão  
de visita

A degustação de vinhos e queijos regionais é outra das actividades promovidas pela empresa

tarefa. Agora, cabe-nos conti-
nuar a fazer a nossa parte e fa-
zê-la bem feita”. 

Nuno Costa assegura que a Azo-
res GreenMark tem feito um es-
forço para diligenciar para que to-
dos os procedimentos no âmbito 
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a preferência por produtos regio-
nais, com especial destaque para os 
que ostentam o selo da Marca Aço-
res. É, nesse sentido, que entendo 
que se trata é um círculo virtuoso 
que leva a que as pessoas valorizem 
a certificação e queiram, cada vez, 
recorrer à mesma”. 

Certificação, que no entender 
do administrador, constitui uma 
dupla defesa. 

“Defesa em relação a quem pro-
duz um determinado produto ou 
presta um determinado serviço, 
porque é reconhecida a qualida-
de com que o faz, mas também do 
lado que quem consome. Até por-
que, com um produto genuíno 
está salvaguardada a expectati-
va do consumidor quanto ao que 
vai provar, a par da imagem 
que queremos passar da  
nossa região”. 

Opções que se têm 
traduzido no reco-
nhecimento dos tu-
ristas que visitam os 
Açores, embora o 
CEO do Azoris Ho-
tels & Leisure e vice-
presidente do Grupo Fi-
nançor não consiga, nesta 
fase avançar com números. 

“Sentimos, neste momento, o 
negócio a crescer de forma muito 
significativa, sejam nas dormidas, 
seja no consumo de produtos re-
gionais. Contudo, é difícil relacio-
nar o que se deve única e exclusi-
vamente à activação da Marca 

O conhecimento das mais valias 
decorrentes da obtenção do selo  
da Marca Açores já vem da ex-
periência obtida pelo Grupo Fi-
nançor nas empresas do ramo 
agro-alimentar, onde, no passa-
do passado, já se somavam mais 
de 260 produtos certificados.  

Por isso, aquando do investi-
mento na hotelaria que fez nas-
cer a marca Azoris Hotels & Lei-
sure, nada mais natural do que 
do que avançar também para a 
activação da Marca Açores no re-
ferido segmento.  

No entanto, é à mesa dos res-
taurantes das três unidades ho-
teleiras do Grupo que é mais no-
tória a aposta em produtos 
diferenciados pela qualidade e, 
segundo a permissa do selo, “cer-
tificados pela natureza”.  

“É caminho que bate certo com 
o posicionamento da nossa mar-
ca hoteleira. No fundo é aliar ao 
que os turistas procuram - que 
é a natureza - novas e marcantes 
experiências através da gastro-
nomia. Nesse sentido, temos 
dado um destaque ainda maior 

A regra é clara: na 
mesa dos restaurantes 
dos hóteis é dada 
prioridade máxima à 
excelência dos sabores 
‘mande in’  Açores

Azoris Hotels & Leisure é a nova marca hoteleira do grupo Investaçor, que conta com três unidades em três ilhas: Faial, Terceira e São Miguel

Açores. Mas um facto é incontor-
nável: as pessoas que nos visitam, 
cada vez mais, querem provar os 

nossos produtos, os mais ge-
nuínos. E temos, no caso 

dos nossos restauran-
tes, nota que de que 
o grau de satisfação 
é bastante elevado. 
Cabe-nos conti-
nuar a  manter esse 
patamar de satisfa-

ção, missão onde  to-
dos os parceiros são fun-

damentais, desde quem 
garante a matéria- prima, a quem 
a transforma e até a quem a co-
mercializa. Porque o se faz com 
qualidade deixa sempre marca e, 
regra geral, quando assim é a ten-
dência é para repetir, seja a expe-
riência em termos de hotelaria ou 
restauração”. � 
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aos pratos disponíveis nos nos-
sos menus que incorporam os 
produtos regionais”, explica Ro-
mão Bráz. 

Para o CEO do Azoris Hotels & 
Leisure, esta é também uma for-
ma de estimular o circuito co-
mercial local, uma vez que se dá 

prioridade máxima à autentici-
dade dos sabores da terra. 

“É uma forma de não prescin-
dirmos da nossa identidade, neste 
caso à mesa. E neste caso, a tarefa 
até facilitada uma vez que  existem 
apoios, relativamente aos restau-
rantes, no sentido de estimularem 

Experiências gastronómicas com estreita ligação à identidade local

“NNo caso dos nossos 
restaurantes, temos 
nota de que o grau  
de satisfação é bastante 
elevado (...) Cabe-nos 
continuar a manter  
esse patamar

Azoris promove viagem pelas ilhas 
através dos sabores regionais
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Ainda antes de ser oficializada a 
Marca Açores, já a Espada Pescas, 
empresa detida pela Lotaçor e 
criada com objetivo de expansão 
do mercado e a garantia de um 
rendimento sustentável aos pes-
cadores, se batia para fazer vingar 
nos mercados a qualida-
de e excelência do pes-
cado obtido nos ma-
res dos Açores. 
Tarefa que,  segun-
do Ana Simões, 
presidente do Con-
selho de Adminis-
tração da Espada 
Pescas, tem vindo a 
dar “bons frutos” no mer-
cado regional, mas não só...   

“No caso concreto do território 
continental, quando o pescado lá 
chega com o selo Marca Açores, 
evidentemente, tem uma conota-
ção muito positiva, Isso aconte-

Administração da 
Espada Pescas diz que 
a certificação ampliou 
o reconhecimento que 
o mercado tem do 
pescado dos Açores 

ce porque o consumidor está ha-
bituado a procurar por estes sím-
bolos de qualidade e certificação.” 

Um reconhecimento que se tra-
duz em valor acrescentado, não só 
para a fileira do setor, mas tam-
bém para quem o adquire. 

“É sabido que o pescado vem 
dos Açores  é proveniente de cap-
turas selvagens e que é detentor 
de um valor nutricional bastan-
te alto. E a atestar essas e outras 
características que lhe conferem 
uma qualidade ímpar está agora 
este selo (da Marca Açores)”. 

Ainda assim, adverte Ana Si-
mões, não se pode entender 

como perfeito e sem ne-
cessidade de aperfei-

çoamento qualquer 
fase do processo, 
seja na captura, na 
transformação ou 
na   promoção do 
pescado junto dos 

mercados. 
“Em todos os mo-

mentos é preciso ter sem-
pre como preocupação cen-

tral a qualidade. Não podemos 
dar margem para retrocessos nes-
se reconhecimento que temos vin-
do a alcançar com a excelência do 
nosso peixe, dentro e fora da Re-

Condições únicas em que decorrem as capturas  no mar dos Açores conferem uma grande mais valia ao produto

fazer “uma substituição do palo-
co ou das migas, que não sabemos 
bem de onde são provenientes, 
mas como têm um preço acessí-
vel chegam a casa de muitas fa-
mílias açorianas”.  

Na prática, acrescenta a a ad-
ministradora da Espada Pescas, 
“queremos mostrar que o peixe 
dos Açores dá para fazer exata-
mente o que as outras espécies fa-
zem, mas com a garantia de que é 
nosso. E isso aplica-se ao merca-
do da região, mas também a mer-
cados fora dela, assim como a ou-
tras espécies”. � 

DIREITOS RESERVADOS

gião. É esse posicionamento que 
nos permitirá avançar com segu-
rança com novos produtos e em 
novos mercados”.  

Aposta que, revela a adminis-
tradora da Espada Pescas, recen-
temente materializou-se com os 
produtos embalados. Falamos do 
caso concreto dos “Desfiados dos 
Açores”, que foram apresentados 
em Lisboa, na última edição do 
SISAB - Salão Internacional do 
Setor Alimentar e Bebidas. 

“É uma forma de valorizarmos 
o congro e o safio, pescado que, re-
gra geral, não apresentava  gran-
de rendimento em lota. Para o 
efeito, utilizamos uma técnica an-
cestral, mais conhecida no Grupo 
Central, assente na salga e a seca 
de peixe. Depois, dessas fases, o 
peixe é desfiado”. 

Ana Simões explica que se tra-
ta de apostar num produto aço-
riano que, em termos de posicio-
namento no mercado, poderá 

“Desfiados dos Açores” é uma das mais recentes apostas da empresa 

DIREITOS RESERVADOS

Participação em feiras faz crescer a notoriedade do pescado açoriano

“NNão podemos dar 
margem para 
retrocessos no 
reconhecimento que 
temos vindo a alcançar 
com a excelência  
do nosso peixe

Selo reforça reconhecimento  
da qualidade do peixe dos Açores

ARQUIVO AO
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Certificação 
anima aposta 
da Gorreana 
em novos 
produtos

A autenticidade (e reconhecida 
qualidade) de um dos mais em-
blemáticos produtos regionais, 
naquela que é a mais antiga plan-
tação de chá da Europa, tem con-
quistado apreciadores um pouco 
por todo o mundo. E o reconheci-
mento dessa característica com o 
selo Marca Açores, no entender de 
Madalena Mota, gerente da Fá-
brica de Chá Gorreana, tem refor-
çado essa tendência, junto os mer-
cados em geral e dos consumidores 
em particular. 

“Foi também por isso que ade-
rimos ao selo logo no início. É, sem 
margem para dúvidas, um bilhe-
te de identidade açoriano, a ga-
rantia de que é uma marca nossa, 
com a nossa autenticidade. E em 
matéria de feedback  o balanço é 

muito bom porque as pessoas 
quando olham para o selo sabem, 
de imediato, que é um produto 
açoriano”. 

Um reconhecimento que tem 
crescido, com reflexos diretos nas 
vendas, seja na fábrica, nos re-
vendedores ou nas feiras e certa-
mes de promoção. 

“Para qualquer sítio que se vá 
e onde se apresente produto com 
símbolo referente aos Açores é 
sucesso garantido. Quem olha 
para aquele selo já sabe que está 
perante um produto de qualida-
de, proveniente desta Região. 
Obviamente que o nome Gor-
reana já tem um boa implanta-
ção nos mercados, mas o selo 
também ajuda a reforçar esse re-
conhecimento. E quem fala do 

Da Gorreana, todos 
os meses, segue,  
por correio, chá para 
os quatro cantos  
do mundo

ARQUIVO AO

A Fábrica de Chá Gorreana, que foi uma das 
primeiras empresas da Região a ativar a Marca 
Açores, prepara-se para lançar novos produtos, 
animada pelo reconhecimento já alcançado

A Fábrica de Chá Gorreana foi criada em 1 por Hermelinda Gago da Câmara

um todo. Garante que tem sido 
essa a sua política e, nesse senti-
do, na unidade fabril, na zona de 
vendas, tem somado produtos de 
várias ilhas, numa espécie de via-
gem pelo arquipélago. 

“Nós somos Açores, vendemos 
Açores. E, nesse sentido, não deve 
haver competição entre ilhas ou 
entre produtos. Somos demasia-
dos pequenos, devemos, por 
esse motivo, trabalhar 
juntos”. 

A gestora da Fá-
brica de Chá Gor-
reana explica que 
foi através da 
SDEA- Sociedade 
para o Desenvolvi-
mento Empresa-
rial dos Açores e das 
feiras promovidas por 
esta entidade que ganhou co-
nhecimento e contacto com al-
guns produtores regionais. 

“A partir daí, dei conta da qua-
lidade do que faziam e que seria 
de todo o interesse ter esses pro-
dutos na unidade fabril”, assume 
Madalena Mota, garantido ver 
nessa estratégia, um comple-
mento e não qualquer tipo con-
corrência. 

“O vinho é do Pico, estamos em 
São Miguel, mas somos todos aço-
rianos. O queijo é da Terceira ou 
de São Jorge, estamos em São Mi-
guel, mas, uma vez mais, somos 
açorianos. Se em cada ilha for este 
o pensamento e a linha de ação, 
estaremos a garantir uma pro-
moção e um desenvolvimento 
mais harmonioso da região”. 

Uma confiança no futuro 
que acompanha a gesto-

ra quando fala no lan-
çamento de dois 
novos produtos: 
chá verde e chá 
preto com menta.  

A estreia será em 
Lisboa, numa feira 

que terá lugar no 
Centro Comercial Co-

lombo, em outubro. 
“E como não podia deixar de ser, 

a menta é de São Miguel, resul-
tando de uma parceria  com a San-
ta Casa da Misericórdia da Maia. 
Apesar de ser um produto novo, a 
garantia de que é um produto com 
qualidade é dada pelo selo. Ou 
seja, vão associar, uma vez mais, 
a essa imagem a certificação pela 
natureza.  E isso dá-nos confian-
ça e optimismo”. � 

“AA estreia (do chá com 
menta) será em Lisboa, 
numa feira que terá 
lugar no Centro 
Comercial Colombo, 
em outubro

São produzidas, em média, por ano,  toneladas de chá. A área de cultiva anda à volta dos  hectares

EE como não podia 
deixar de ser, a menta  
é de São Miguel, 
resultando de uma 
parceria com a Santa 
Casa da Maia

chá, fala de todos os outros pro-
dutos regionais”. 

Sem qualquer reserva, Mada-
lena Mota reclama, no entanto, 
a necessidade de se continuar a 
“vender” os Açores e o que a região 
tem de melhor para oferecer como 
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