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Os Açores  
aqui tão perto!

 Venha visitar-nos no Centro Colombo

Os Açores estão na Praça Central do Colombo, de 18 a 22 de outubro, na primeira edição 
do Taste Azores, um certame que lhe permite desvendar alguns dos mais genuínos saberes 
e sabores dos Açores, devidamente  “certificados pela natureza”. Aventure-se ainda em  
experiências marcantes, no mar ou em terra. Afinal, nunca os Açores estiveram tão perto
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Toda a gama de compotas e lico-
res do Celeiro da Terra é confecio-
nada com frutos colhidos nos 
campos e hortas da Povoação,  
É uma gama produzida de forma 
artesanal, com os saberes dos 
antepassados das gentes deste 
concelho micaelense.  
São ainda confecionados biscoi-
tos tradicionais e artesanato cer-
tificado.

Saberes da Povoação 
ao serviço dos sabores

A Cooperativa Celeiro da Terra é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social que desenvolve 
como principais atividades a produção e comerciali-
zação de biscoitos, compotas, licores e artesanato 
local. Produtos cada vez mais conhecidos e aprecia-
dos, o que tem permitido a sua entrada em novos 
mercados e a aposta numa vertente gourmet.

 geral@celeirodaterra.com

Na Azores Gourmet os produtos são 
únicos em sabor e com matéria-
prima de qualidade selecionada. 
As compotas são feitas com 65% 
de fruta selecionada e madura, e 
açúcar como conservante. Os lico-
res não levam corantes, a cor é a 
dos ingredientes. O chá está isento 
de inseticidas e herbicidas. O atum 
é capturado segundo a arte de 
pesca tradicional.

Artesanalmente 
Gourmet

Azores Gourmet é uma marca da Arquipélago de 
Sabores que se apresenta como dinamizadora da 
pequena produção artesanal, enraizada nos costu-
mes de outrora, sem preocupação pela quantidade, 
mas pela qualidade. Argumentos que permitem 
consolidar a estratégia de levar o melhor dos pro-
dutos açorianos a cada vez mais mercados.

www.azoresgourmet.com.pt

São caramelos e rebuçados tradi-
cionais que recuperam e valorizam 
a doçaria tradicional do Vale das 
Furnas, com sabores que vão desde 
o leite ao maracujá, passando pelo 
funcho, pelo chá verde ou pelo 
anis. Mas, o mais importante sabor 
é o mel multiflora, produto que 
está na génese da atividade da 
empresa e que entra na confeção 
de queijadas e pudins.

Doçaria com  
memória e tradição

A empresa  surgiu inicialmente com a atividade apí-
cola e como um hobby.  Contudo, o avolumar de 
pedidos, traduziu-se na  necessidade de aumentar o 
efetivo apícola. O passo seguinte, foi a construção 
da melaria, a que se juntou uma cozinha para trans-
formar os excedentes. Desde aí, a variedade de pro-
dutos tem crescido e conquistado o mercado.

www.emanuelcasado.com

A massa sovada, uma espécie de 
pão doce, é apenas um dos sabores 
tipicamente açorianos que poderá 
encontrar em destaque no Taste 
Azores. Outros sabores incontorná-
veis quando se fala da doçaria regio-
nal são as queijadas da Graciosa, 
que, juntamente com bolo lêvedo, 
se apresentarão como “embaixa-
dores dos Açores” no certame. Mas 
muito mais há a degustar…

Doces de encanto 
... mais perto de si

A Companhia dos Açores é uma empresa com sede 
na ilha Terceira, que se dedica à distribuição e 
comercialização de produtos alimentares açoria-
nos. Inaugurou, este mês, a primeira loja em Lisboa, 
o primeiro estabelecimento certificado com a 
Marca Açores fora da região. Detém mais de 200 
referências de produtos alimentares dos Açores.

www.companhiadosacores.pt
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21 Empresas, 21 Experiências. Da gastronomia aos serviços,  
o Taste Azores traz a Lisboa uma amostra representativa do melhor  
que a Região tem para oferecer, num certame que pretende ampliar  
as trocas comerciais, mas também o conhecimento do mercado nacional 
quanto às potencialidades e encantos das nove ilhas do arquipélago

Embarque nesta 
viagem pelas ilhas

A pouco mais de duas horas de dis-
tância do territorial continental 
português, o arquipélago dos Aço-
res é uma parcela do país com mui-
tos encantos (e potencialidades) 
ainda por explorar pelo mercado 
nacional.  

Incutir o gosto por descobrir 
essa realidade insular, distribuída 
por nove ilhas, é, por isso, uma das 
missões da SDEA- Sociedade para 
o Desenvolvimento Empresarial 
dos Açores. 

“Seja com o propósito de incre-
mentar os fluxos turísticos, seja por 
via do reforço das trocas comer-
ciais entre a região e o resto do país, 
a estratégia passa por ampliar o co-
nhecimento do melhor que exis-
te e se faz nos Açores. E é essa fi-

losofia que norteia esta primeira 
edição do Taste Azores”, reconhe-
ce Marisa Toste, administradora 
da SDEA, destacando a escolha da 
praça central do Centro Comercial 
Colombo como palco do certame. 

“É um espaço de movimenta-
ção de um público muito hetero-
géneo. Quer isto dizer que pode-
mos chegar a pessoas que serão 
potenciais visitantes dos Açores 
mas, também, empresários que 
possam ver interesse nas áreas de 
negócios presentes, sejam elas do 
ramo alimentar ou dos serviços. 
Aliás, fizemos um esforço por ga-
rantir uma boa representativida-
de da dinâmica económica da re-
gião,  não descurando a questão 
da certificação”.  



É o primeiro Leite de Pastagem, 
exclusivo de produtores certifica-
dos do Programa Leite de Vacas 
Felizes. Um leite puro e rico, de 
vacas que vivem ao ar livre e 
comem erva fresca 365 dias por 
ano. Já a manteiga Terra Nostra 
distingue-se pelo seu puro sabor e 
naturalidade, sem corantes.  
É feita com natas de leite de vacas 
felizes e sal, nada mais! 

 O leite das 
vacas felizes

Mais do que uma marca, Terra Nostra simboliza a 
sua origem – os Açores, a terra das vacas felizes. 
A marca apresenta uma gama alargada com vários 
formatos em queijo flamengo, desde bola, barra, 
fatias e queijo ralado todos eles cheios de sabor, 
naturalmente! Tem também uma gama Light, com 
menos 50% de gordura e uma receita gourmet.

www.belportugal.pt

O peixe fresco volta a ser o princi-
pal cartão de visita da Espadas 
Pescas neste certame no Centro 
Comercial Colombo.  
As condições de captura nas águas 
límpidas dos mares dos Açores 
continuam a pesar no crescente 
reconhecimento do consumidor 
quanto às mais-valias do pescado, 
a que junta a certificação por via 
do selo da Marca Açores.

A frescura do mar  
das ilhas à mesa

Com sede em São Miguel, a Espada Pescas,  
assume-se como uma empresa de pesca, transfor-
mação e comercialização de pescado numa perspe-
tiva reguladora, procura de novos mercados e de 
garantia de rendimento sustentável aos pescado-
res. Conta com parcerias comerciais com as asso-
ciações de pescadores de cada uma das ilhas.

www.espadapescas.net

Entre leite, manteiga e queijos, é 
grande a variedade de produtos 
lácteos que a LactAçores faz che-
gar ao território continental.  
Destaque, por exemplo, para as 
marcas São Jorge DOP, São 
Miguel, Nova Açores , Ilha Azul, 
entre outras. São também comer-
cializados sumos da marca 
MicMac, com sabores que incluem 
o ananás, a laranja e o maracujá.

O melhor da natureza 
dos Açores

Constituída pela Unileite, pela CALF e pela 
Uniqueijo, a LactAçores é uma união de cooperati-
vas produtoras de laticínios dos Açores, criada em 
2004, com o objetivo de comercializar os produtos 
originários das ilhas do arquipélago, produzidos 
pelas associadas. Conta, desde 2014, com um 
entreposto em Vila Franca de Xira.

www.lactacores.pt

A cerveja Especial e o refrigerante 
Kima Maracujá são dois dos mais 
emblemáticos produtos da fábrica 
micaelense Melo Abreu, já várias 
vezes premiadas no concurso inter-
nacional “Monde Selection”, um 
dos mais célebres na escolha das 
melhores bebidas de todo o 
mundo. Sabor único tem também a 
cerveja preta doce e um outro 
refrigerante: a Laranjada.

Bebidas com  
identidade insular

Apesar da Fábrica de Cervejas e Refrigerantes João 
de Melo Abreu ter sido oficialmente constituída a 
23 de maio de 1893, já, anteriormente, comerciali-
zava refrigerantes. A resistência que tem demons-
trado face às adversidades permitem a continuida-
de de uma série produtos que se confundem já com 
a própria cultura dos Açores.  

www.meloabreu.com
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nos visitantes ou nos empresários”, 
desafia Marisa Toste.  

E nesse sentido, a administra-
dora da SDEA  reconhece que há 
no seio do tecido empresarial aço-
riano a consciência de que a sus-
tentabilidade de um dos setores 
mais pujantes da economia regio-
nal estará dependente do grau de 
satisfação proporcionado. 

“Creio que nos Açores temos 
dado os passos certos para não de-
siludir. Desde a aposta na forma-
ção dos recursos humanos, ao in-
centivo ao investimento e à 
melhoria das infraestruturas, a 
que se junta uma inequívoca al-
teração do paradigma de acessi-
bilidades por via aérea”. E o res-
to, admite Marisa Toste, já faz 

parte da realidade e da identida-
de das gentes dos Açores. 

“ Temos uma natureza que pro-
porciona emoções intensas, uma 
cultura de acolhimento que toca, 
assim como uma gastronomia 
com  identidade. Já para não falar 
em produções únicas que o mun-
do aprecia e valoriza. E, quem tem 
a oportunidade de se aventurar da 
descoberta de tudo isso, dificil-
mente não terá o desejo de voltar 
aos Açores e repetir. É para que as-
sim seja que todos trabalhamos, 
desde o Governo a cada um dos 
açorianos.” Governo dos Açores, através da SDEA, tem reforçado a promoção da Região no exterior

Certifi-
cação que, por 
si,  se traduz num 
importante cartão de recomenda-
ção, numa altura em que o merca-
do continental assume cada vez 
maior relevo nas trocas comer-
ciais com o arquipélago e que, do 
ponto de vista do turismo, tam-
bém se verifica um crescimento 
do número de turistas nacionais 
na região. 

“Queremos que esse ritmo de  
evolução se mantenha e para isso 
é preciso garantir que todas as di-
nâmicas deixam marca positiva 
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O leite de vacas alimentadas à 
base da pastagem é o garante da 
qualidade ímpar de produtos 
como os iogurtes ou os gelados 
da Quinta dos Açores, a par dos 
queijos, produzidos de forma tra-
dicional, em moldes de pano.  
A empresa comercializa ainda car-
caças e carne desmanchada e 
acondicionada em vácuo de bovi-
nos, novilhos, vitelões e vitelas.

A verdade  
da natureza açoriana 

O projeto Quinta dos Açores, propriedade do Grupo 
Barcelos, nasceu em 2004, na ilha Terceira como 
resultado de um sonho familiar de valorizar a produ-
ção primária. É responsável pela criação dos próprios 
animais para a produção de leite e carne. Hoje, inte-
gra uma vertente agropecuária, industrial, turística, 
pedagógica, restauração e comércio retalhista.

www.quintadosacores.com

Chá verde e chá preto com menta 
são as mais recentes apostas da 
Fábrica Gorreana. 
Novidades que serão apresentadas 
nesta edição do Taste Azores no 
Colombo.  
A excelência de uma produção 
única na Europa surge assim aliada 
a outro produto açoriano, 
É que a menta usada é produzida 
na ilha de São Miguel.

Chá com menta  
é nova aposta

A Gorreana é, desde 1883, um negócio de família.  
O resultado é todo um legado de mais de 130 anos 
de cultivo e comercialização de chás de primeira 
qualidade, escolhidos à mão e isentos de químicos 
que merecem o reconhecimento internacional. 
Os chás que saem da Gorreana são dos mais apre-
ciados na Europa e um pouco por todo o mundo.

www.gorreana.pt

Em compotas ou geleias, não há 
fruta que não seja 100 por cento 
açoriana. Um respeito pela identi-
dade local nos sabores que é trans-
versal a toda a produção do 
Quintal dos Açores, que inclui, 
ainda, mel, marmeladas, pimentas, 
e temperos regionais.  
Outro imperativo é o recurso a pro-
cessos artesanais e receitas casei-
ras típicas da ilha de São Miguel.

Compotas fiéis 
às receitas antigas

Empresa familiar, a Quintal dos Açores nasceu, em 
1997, na freguesia de Candelária (São Miguel), ins-
pirada pelas vivências de Fernando e Helena Sousa 
relativamente ao modo de vida dos avós, em que a 
agricultura era a base da subsistência. As frutas 
sazonais eram aproveitadas em forma de “doces” 
(compotas) e as pimentas salgadas.

Pr
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mod
a antiga com matéria prima dos Açores 

Qualidade com     sabor a tradição www.quintaldosacores.com

Este é o mais antigo queijo curado 
da ilha da Terceira, elaborado a 
partir de leites selecionados. 
Apresenta, neste momento cinco 
tipos de queijo: tradicional, ilha 
Terceira, picante, tipo ilha e fresco. 
Todo o processo é ainda artesa-
nal, podendo ser apreciado 
aquando de uma passagem pela 
fábrica, onde também encontra 
iogurtes e gelados.

O mais antigo queijo 
curado da ilha

João Henrique  Cota começou por ser criador de 
gado, fornecendo, mais tarde, o leite para o artesão 
do antigo queijo Vaquinha, patente que acabou por 
adquirir, abrindo em 1998 a primeira queijaria. Com 
o objetivo de melhorar a qualidade e aumentar a 
variedade de queijo, resolve investir numa nova uni-
dade de produção, que abre portas em 2002. 

www.queijovaquinha.pt
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Pescado de qualidade superior, 
capturado à cana (pole and line), o 
atum da Corretora apresenta-se 
enlatado, em azeite, água ou óleo, 
de modo manual. Não tem conser-
vantes, corantes, emulsionantes 
ou quaisquer outros aditivos. 
A unidade fabril tem ainda um espa-
ço destinado à produção de compo-
tas de amora, capucho e ananás, a 
que se junta a marmelada.

Filetes de atum  
enlatados à mão 

A Sociedade Corretora Lda. é uma empresa da ilha 
de São Miguel, fundada em 1913.  
Dedica-se, há mais de sete décadas, à produção de 
conservas de atum, numa unidade fabril instalada 
em Vila Franca do Campo. Para além do mercado 
local, a conserveira faz  de Itália, Estados Unidos da 
América e Canadá os seus principais alvos.

www.corretora.com.pt

Das peças de carne aos transfor-
mados, a gama de produtos da 
Salsicharia Ideal oferece uma 
ampla variedade de produtos, 
alguns deles com a identidade pró-
pria da terra que serve de berço à 
empresa, a Ribeira Grande.  
São disso exemplo, os enchidos, 
onde assume especial destaque o 
chouriço caseiro e a morcela, ou, 
ainda, a pasta de pé de torresmo.

O verdadeiro sabor 
da nossa terra

A Salsicharia Ideal circunscreve a sua atividade à 
desmancha de carcaças de suíno e bovino, criados e 
abatidos no arquipélago, cuja carne disponibiliza 
para venda, na forma de peças açougueiras, ou utili-
za na síntese de produtos de salsicharia diversifica-
dos. Suporta uma série de unidades de venda estra-
tegicamente localizados na ilha de São Miguel.

www.salsichariaideal.com

O Grego dos Açores é a última  
novidade da Yoçor. Um iogurte 
com extrema cremosidade feito, 
exclusivamente, com leite açoria-
no e com a melhor fruta da região.  
Uma “regra” que também se aplica 
nas gamas de iogurtes líquidos e 
sólidos. Outra tentação são as 
gelatinas, isentas de gordura, de 
origem animal, assim como os  
corantes utilizados.

Iogurtes com leite 
100% açoriano

A empresa Garcez & Santos, Lda.  
foi constituída a 2 de junho de 1978,  
tomando a denominação comercial de YOÇOR. 
Os iogurtes Yoçor são produzidos de modo  
tradicional, tal como seriam, ou ainda são,  
feitos nas nossas casas.

www.yocor.pt

Da simplicidade dos filetes, ao 
natural ou em azeite biológico, às 
uniões perfeitas entre o atum e 
sabores como o tomilho, o poejo, o 
alecrim, a batata-doce ou a pimen-
ta dos Açores, a gama de produtos 
gourmet é variada e surpreendente. 
Existe ainda uma linha de pastas 
de peixe, fabricada manualmente e 
sem qualquer utilização de aditivos 
alimentares.

O mar dos Açores 
numa conserva

A fábrica Santa Catarina existe na vila da Calheta 
de São Jorge desde a década de 40. Recorre ao 
saber das mais experientes mulheres da ilha, salva-
guardando as mais antigas práticas artesanais. 
Realidade que, aliada ao tipo de pesca (salto e vara), 
confere ao produto um sabor único, já reconhecido, 
por diversas vezes, nacional e internacionalmente.

www.atumsantacatarina.com
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A observação de cetáceos é ape-
nas uma das muitas experiências 
que poderá desfrutar no mar dos 
Açores. A Picos de Aventura garan-
te ainda atividades como natação 
com golfinhos ou mergulho. Em 
terra, aventure-se nos passeios a 
cavalo, de jipe ou a pé pelos mag-
níficos trilhos pedestres de São 
Miguel. Pode ainda fazer BTT, 
canyoning, escalada ou canoagem.

Emoções forte  
no mar e em terra

Em mar ou em terra, a Picos de Aventura é uma 
empresa de animação turística que oferece ativida-
des que lhe permitirão conhecer os recantos da ilha 
de São Miguel. A empresa distingue-se por traba-
lhar com pequenos grupos de visitantes, de forma a 
fornecer serviços mais personalizados, sem prejudi-
car os locais onde decorrem as atividades.

www.picosdeaventura.com

São proporcionadas visitas às gru-
tas vulcânicas da Terceira, das 
quais se destaca, por exemplo, o 
Algar do Carvão.  Ainda em terra, 
referência aos trilhos guiados de 
moto ou às visitas em jipe. No mar, 
a empresa disponibiliza excursões 
de barco a outras ilhas e aos ilhéus 
das Cabras. A observação de cetá-
ceos é uma das possibilidades para 
um dia de experiências únicas.

A descoberta dos 
encantos da Terceira

AguiaTur é uma empresa de animação turística de 
Angra do Heroísmo, criada em 2004, com o objetivo 
de proporcionar atividades que permitam o usufru-
to pleno dos encantos da Terceira. Garante uma 
interação constante entre a cultura, gastronomia e 
natureza, justificando que “a magia dos Açores só é 
percetível com uma mistura única de emoções”.

www.aguiaturazores.com

Não é só a arquitetura que faz 
com que se “morra de amores” 
pelo Cella Bar, localizado na 
Madalena, na ilha do Pico. 
O encanto é também garantido à 
mesa, onde os sabores mais 
genuínos da região têm um lugar 
de destaque. Dos queijos aos 
vinhos, passando pelo peixe ou pela 
doçaria, a marca é igualmente 
memorável!

O bar mais bonito 
do mundo

O Cella Bar foi inaugurado em 2015 e já ganhou um 
prémio da prestigiada plataforma online de arqui-
tetura ArchDaily, onde foi considerado um dos mais 
bonitos espaços de hotelaria do mundo. Resultou 
da recuperação de uma antiga casa à qual foi 
depois acrescentada uma estrutura de madeira 
com esplanada e vista para a vizinha ilha do Faial.

www.cellabar.pt

No evento no Centro Colombo,  
a transportadora aérea açoriana 
irá levar vouchers de 10% de  
desconto em passagens, a que  
se juntam outros brindes  
promocionais. 
Para além de um colaborador da 
área de vendas, irá estar presente 
um comercial para a prestação 
de informação sobre a companhia 
e os seus produtos.

Descontos  em  
viagens para as ilhas

A Azores Airlines encontra-se, neste momento, em 
fase de renovação da sua frota com a aquisição de 
Airbus 321 NEO, um avião capaz de reduzir a pega-
da de carbono de cada passageiro em cerca de 50%, 
diminuir custos por voo e continuar a estratégia de 
crescimento da companhia que tem a missão de 
levar os Açores ao mundo e o mundo aos Açores.

www.azoresairlines.pt
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O encanto das ilhas dos Açores 
esteve na origem da criação de 
uma marca de joalharia que pro-
porciona um novo olhar sobre o 
arquipélago, com peças requinta-
das que evocam as tradições e o 
património natural insular, eviden-
ciando, por exemplo, uma inspira-
ção nas plantas endémicas. 
É feito uso de materiais como o 
basalto e o vidro vulcânico.

A identidade das 
ilhas numa jóia

A marca pertence à Ourivesaria Teles, a mais antiga 
da ilha Terceira e a segunda mais antiga dos 
Açores. Foi fundada em 1928 por António Cabral 
Teles, que veio de Lisboa para os Açores como ama-
dor de teatro, acabando por se estabelecer como 
ourives de prata. Um legado que a família tem feito 
crescer e que já cruza quatro gerações.

www.ourivesariateles.com
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Entrevista
Sérgio Ávila, Vice-Presidente do Governo Regional, revela que os Açores foram, nos últimos  
12 meses,  a zona do país em que mais novas empresas foram criadas por cada empresa que fechou

Com que expectativas parte o 
Governo Regional dos Açores re-
lativamente a um certame que tem 
como palco o mais movimentado 
centro comercial do país? 

A expectativa, quer do Governo 
Regional dos Açores, quer das em-
presas que participam diretamen-
te neste evento, é bastante elevada, 
precisamente pela dinâmica e lo-
calização  do Centro Colombo.   

A afluência diária de visitantes na 
ordem dos 70 mil  faz deste local um 
ponto promocional de excelência 
junto do público consumidor.  

O espaço concebido para esta pri-
meira edição do Taste Azores será 
de promoção global do potencial da 
economia regional, mas proporcio-
nará condições de trabalho às em-
presas participantes, em espaços in-
dividualizados, que permitam de 
forma autónoma a venda direta de 
produtos/ serviços e o desenvolvi-
mento de atividades promocionais. 

Para além de um espaço de pro-
moção, pretende-se então que 
esta primeira edição do Taste Azo-
res seja também uma plataforma 
de negócio? 

Sim. Além do consumidor final, as 
nossas empresas têm já em agenda 
o desenvolvimento de contactos com 
distribuidores e retalhistas, apro-
veitando esta ação promocional e 
esta presença em Lisboa para alar-
gar de forma continuada e consis-
tente a oferta de produtos e servi-
ços dos Açores no mercado nacional. 

 Existirá uma relação entre o au-
mento do número de empresas 
detentoras da Marca Açores e o 
incremento da procura por estes 
mesmos produtos/serviços? 

Em janeiro de 2015, o Governo 
dos Açores lançou um dos princi-
pais alicerces para o desenvolvi-
mento económico da Região, a Mar-
ca Açores. Esta foi desenvolvida 
destacando a natureza transversal 
de toda a produção regional, assu-
mindo-se como uma marca global 
de referência, uma marca territorial, 
identificativa da oferta dos Açores 
quer ao nível da promoção turísti-
ca, quer ao nível da divulgação dos 
seus produtos e serviços. A imedia-
ta e simples identificação dos pro-
dutos com o selo Marca Açores e o 
conhecimento alargado dos méto-

462 novas empresas nos 
Açores no espaço de um ano

dos de produção que dão a estes pro-
dutos o “certificado pela natureza” 
é mais um dos meios que visa esti-
mular a preferência do consumidor 
para os produtos regionais, contri-
buindo assim para o crescimento 
das produções, o que por sua vez, as-
segura a progressão das empresas 
açorianas na cadeia de valor, e se tra-
duz na geração de mais riqueza e 
emprego em todo o arquipélago.  

E existem números que atestam 
essa dinâmica empresarial. Atual-
mente a Marca Açores está paten-
te em mais de 123 empresas e o selo 
em mais de 2300 produtos, o que 
demonstra que as empresas regio-
nais acreditam neste projeto e sa-
bem que o mesmo faz a diferença.  

Ao mesmo tempo, têm noção de 
que os consumidores são cada vez 
mais exigentes e preferem um pro-
duto de qualidade, certificado e de 
valor acrescentado.  

A oferta e a procura são dinâ-
micas e o que sabemos, efetiva-
mente, é que a Marca Açores tem 
possibilitado às empresas um au-
mento genérico de vendas na or-
dem dos 18%, ou seja, ter a Mar-

Sérgio Humberto Rocha  
de Ávila  é natural de Angra do 
Heroísmo, ilha Terceira. 
Licenciado em Economia pela Fa-
culdade de Economia da Universi-
dade Nova de Lisboa, exerce des-
de 2004 funções como 
Vice-Presidente do Governo.  
A pasta que tutela exerce compe-
tências no âmbito da administra-
ção pública, administração local, 
emprego e trabalho. Acresce o des-
envolvimento e coesão regional; fi-
nanças e património; orçamento e 
planeamento; gestão global de 
fundos europeus; setor público em-
presarial regional; comércio, servi-
ços e indústria; artesanato; fomen-
to do empreendedorismo, da 
competitividade e da inovação em-
presarial; fomento das exporta-
ções; capital de risco; promoção do 
investimento privado e da interna-
cionalização empresarial.

Perfil

ca Açores faz diferença no nosso 
tecido empresarial. 

E em que medida essa realida-
de poderá também ser influen-
ciada pelo fluxo turístico? 

O aumento de turistas nos Aço-
res trouxe também um aumento do 
consumo dos nossos produtos e ser-
viços. Este aumento, estimulado 
pela procura, tem levado cada vez 
mais empresas regionais a inovar, 
a aumentar a sua produção e a ser-
vir cada vez melhor quem visita o 
arquipélago.  

A Marca Açores, pela forma 
como engloba a produção regional 
e a certifica, tem sido um forte alia-
do neste processo, permitindo que 
mesmo fora da região os nossos 
produtos e serviços sejam facil-
mente reconhecidos.  

Quem nos visita - e refiro-me es-
pecialmente ao público nacional-  
conhece os nossos produtos e ob-
viamente que encontrá-los no res-
to do país faz todo o sentido. 

Qual o impacto e os resultados 
alcançados com esta nova estra-
tégia económica nos Açores? 

Desde logo, confiança dos em-

Já foram apresentados 661 novos 
projetos de investimento privado, 
no âmbito do novo sistema de in-
centivos, o Competir+, que irão re-
presentar um investimento empre-
sarial superior a 290 milhões de 
euros. O conjunto destes projetos de 
investimento prevê a criação de mais 
1330 novos postos de trabalho di-
retos e permanentes. 

A confiança e o dinamismo dos 
nossos empresários também se re-
fletem na criação de novas empre-
sas, os Açores foram, nos últimos 12 
meses, a zona do país em que mais 
novas empresas foram criadas por 
cada empresa que fechou. 

Só nesse período, foram consti-
tuídas 462 novas empresas nos Aço-
res, o que demonstra bem o dina-
mismo que se vive na Região e a 
elevada capacidade empreendedo-
ra do tecido empresarial açoriano. 

Estes dados são, sem dúvida, mais 
um sinal de confiança na retoma 
consolidada da nossa economia, esta 
realidade foi novamente confirma-
da com a divulgação do crescimen-
to de 2% do PIB – Produto Interno 
Bruto, no segundo trimestre deste 
ano, após um crescimento de 2,2% 
no primeiro trimestre. 

O crescimento económico pode-
rá atingir um incremento ainda 
maior no segundo semestre deste 
ano, considerando os últimos indi-
cadores conhecidos, nomeada-
mente do aumento do consumo pri-
vado, do investimento e da produção 
de bens e serviços. 

A continuação e o reforço da evo-
lução positiva deste conjunto de in-
dicadores permitirão, este ano, con-
solidar o aumento do rendimento 
disponível das famílias, o incre-
mento do Produto Interno Bruto da 
nossa Região, o crescimento do em-
prego e uma ainda maior redução 
do desemprego. 

No último mês a agência de no-
tação financeira Moody’s melhorou 
a perspetiva do ‘rating’ atribuído aos 
Açores de estável para positiva, de-
monstrando assim uma perspetiva 
positiva atribuída à Região, sendo 
mais um sinal, embora já esperado, 
de que os Açores têm reunidas con-
dições para consolidar a sua trajetó-
ria de crescimento económico e es-
tabilidade financeira.     

presários no crescimento econó-
mico da Região é notória. O au-
mento muito significativo do in-
vestimento privado que se verifica 
nos Açores, reflete a crescente con-
fiança dos empresários no cresci-
mento da atividade económica re-
gional. 

Confiança económica 
O aumento muito significativo  
do investimento privado que se 
verifica nos Açores, reflete  
a crescente confiança dos 
empresários no crescimento  
da atividade económica regional



18 OUTUBRO • QUARTA-FEIRA 
1h Apontamentos Gastronómicos  
 com António Cavaco da confraria  
 “Gastrónomos dos Açores” 
 
1h Inauguração Oficial com a presença do 

Vice-Presidente do Governo dos Açores, 
Sérgio Ávila 

 
Música ao vivo João da Ilha 

19 OUTUBRO • QUINTA-FEIRA 
1h Apontamentos Gastronómicos  
 com António Cavaco da confraria  
 “Gastrónomos Dos Açores” 
 
20 OUTUBRO • SEXTA-FEIRA 
1h Música ao vivo Bruno Walter & Friends 
 
 

21 OUTUBRO • SÁBADO 
1h Música ao vivo Trio Sons de Bruma 
 
22 OUTUBRO • DOMINGO 
1h / 1h  
 Animação infantil  
 Pinturas faciais e modelagem de balões 

Convite 

 
Os Açores, agora, estão aqui perto de si. 
Venha apreciar os aromas e paladares, antever a emoção 
da aventura e conhecer o que o arquipélago tem para oferecer. 
 
Experimente os nossos produtos e serviços certificados pela natureza.

PROGRAMA

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu
GOVERNO 
DOS AÇORES

Propriedade e Coordenação:  

Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER 

Conceção e maquetização: Açormedia, S.A.

Centro Colombo de 18 a 22 de outubro
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