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Certificação é rampa de lançamento  
dos laticínios em novos mercados

Na ilha Terceira, mais precisamente em 
Angra do Heroísmo, está sedeada uma 
empresa cuja produção de laticínios 
conta com décadas de tradição.  

Chama-se Pronicol e é uma socieda-
de que agrega a maior empresa nacio-
nal de laticínios, a Lactogal, e a coope-
rativa local, a Unicol. 

“A Pronicol é a herdeira de uma lon-
ga tradição na produção de produtos 
lácteos nos Açores, em geral, e, neste 
caso, na ilha Terceira, na medida em 
que esta fábrica foi fundada pela Uni-
col. Anos mais tarde, foi incorpora-
da na sociedade Pronicol. Portanto, 
diria que a Pronicol transporta déca-
das de saber, o que é uma grande mais 
valia”, lembra o administrador, José 
Mancebo Soares. 

A Pronicol tem dois centros fabris, o 
principal está localizado na ilha Tercei-
ra, ao passo que o segundo se encontra 
na ilha Graciosa, contando com 213 tra-
balhadores,nas duas unidades fabris  (na 
Terceira 191 e na Graciosa 22). 

“A fábrica divide-se em três setores. 
Primeiro temos o setor produtivo, 
composto pela receção de leite, pro-
dução de queijo, de manteiga, de soro, 
de soro em pó e produção de leite 

UHT. Depois, há o setor do controlo 
de qualidade e segurança alimentar e 
o setor de manutenção e serviços ge-
rais”, explica o diretor fabril, Fernan-
do Teixeira. 

Em 2017, laborou 156 milhões de litros 
de leite que transformou em queijo, lei-
te, leite em pó, manteiga e lactosoro. 

“Na receção temos três linhas, cada 
uma com capacidade para 40 mil li-
tros de leite por hora. O leite é arrefe-
cido e armazenado em silos. Esse lei-
te, depois da devida análise, é tratado 

Açores é consumido na região. Ou seja, 
90 por cento do que é produzido nes-
ta fábrica é vendido para o exterior do 
arquipélago”, revela José Mancebo Soa-
res, administrador da Pronicol. 

Para além da distribuição dos pro-
dutos de fabrico próprio, a empresa 
distribui também nos Açores produ-
tos da Lactogal, nomeadamente pro-
dutos da marca Mimosa, leites espe-
ciais, sumos e águas. 

Os produtos que mais se destacam 
são a manteiga, o queijo e o leite Mi-
lhafre, o queijo Castelinhos e o queijo 
Ilha Branca. E são, precisamente, es-
ses os produtos que estão certificados 
pela Marca Açores.  

A adesão ao selo é recente. Ainda as-
sim, a empresa espera que esta certifi-
cação potencie novas oportunidades. 

“A Marca Açores tem como objetivo  
a identificação dos produtos fabrica-
dos nos Açores com os valores que nos 
caracterizam enquanto arquipélago, 
remetendo para ideias de respeito pela 
natureza e pela ecologia e, neste caso, 
a produção de leite que se pauta pela 
premissa do bem-estar animal. É uma 
ideia muito interessante e espero que 
potencie futuros negócios”.  

Pronicol Seja a manteiga, o queijo ou o  leite, os produtos desta empresa há muito que se afirmaram pela qualidade ímpar fora da região. 
Um reconhecimento que encontra na Marca Açores um aliado de peso, não só da consolidação desses mercados, como na procura de novos  

PRONICOL 
PRODUTOS LÁCTEOS S. A. 
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Quinta S. Luís 
9700-224 Angra do Heroísmo 
geral@pronicol.pt 
Terceira

termicamente e a matéria gorda é 
acertada em função do produto que 
vai ser fabricado. Depois é distribuí-
do para os diferentes setores: o do 
queijo, do leite em pó ou para o leite 
UHT”, acrescenta o responsável pela 
unidade fabril. 

A Pronicol comercializa os seus pro-
dutos em todo o arquipélago mas, a 
maior percentagem de vendas aconte-
ce fora da região. 

“Basta dizer que apenas 10 por cen-
to do que é produzido no mercado dos 
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Primeira empresa de animação a obter 
selo destaca impacto diferenciador

Sedeada na ilha de São Miguel, a Azores 
GreenMark é uma empresa que conju-
ga a proteção e conservação ambiental 
com a promoção de atividades de ani-
mação turística. 

Foi criada em 2015 e prima pela pre-
servação da natureza açoriana, man-
tendo-a limpa e intacta, ao mesmo tem-
po que promove o destino Açores, 
através das iniciativas que desenvolve 
pela ilha de São Miguel. 

“Começamos a trabalhar, numa primeira 
fase, na área da conservação ambiental. 
Depois, passamos para a vertente da ani-
mação turística e, até então, temos feito 
essa interligação com elevado grau de efi-
ciência, com grande satisfação e enorme 
qualidade. Aliás, o nosso espírito de mis-
são tem muito a ver com o nosso logotipo 
e com a nossa imagem de impressão di-
gital, de deixar uma marca verde do que 
é o destino e a nossa atividade. E tem sido 
através desse tipo de comportamento e de 
esforço de levar as pessoas a perceber que 
a nossa empresa vai mais além da presta-
ção de atividades de animação, mas sim 
com um objeto muito virado para a sal-
vaguarda do meio ambiente, minimizan-
do a pegada ecológica”, explica Nuno Cos-
ta, sócio-gerente da Azores GreenMark. 

Os serviços que a empresa oferece são 
variados: desde a abertura de trilhos e a 
sua manutenção, a passeios pedestres, 
visitas guiadas e muitas outras ativida-
des que fascinam quem visita a ilha.  

Sendo a inovação uma das chaves 
para o sucesso, a Azores GreenMark 
compromete-se a continuar a sur-
preender e, nesse sentido, criou, no ano 
passado, novas atividades que visam en-
riquecer ainda mais a experiência dos 
turistas nos Açores.  

“Depois de uma pesquisa de mercado 

Marca Açores, tendo sido a primeira 
empresa de animação turística da re-
gião a receber o selo. 

“Valorizamos em toda a nossa pro-
moção turística a Marca Açores. Julga-
mos que é uma marca que está a ser mui-
to bem divulgada e muito bem aceite no 
mercado. Temos excelentes parceiros 
que também nos ajudam, como é o caso 
da Geoparque Açores e a Azorina. Jul-
go que não poderia haver melhor casa-
mento entre uma empresa que aposta 
na inovação e no verde da nossa natu-
reza com uma marca que, efetivamen-
te, simboliza a excelência e a qualidade 
dos Açores. E as nossas experiências são 
experiências em que os turistas conse-
guem perceber que existe um selo que 
garante essa correspondência  e esse é o  
selo da Marca Açores”, assegura o só-
cio-gerente da Azores GreenMark.     

Esta empresa açoriana procura sem-
pre mais e melhor e, por isso, está a pre-
parar a abertura do alojamento local 
“Azores GreenMark Villas. 

“Acontecerá no próximo mês. Está si-
tuado numa quinta no centro da cidade 
da Ribeira Grande e é constituído por 
3 villas totalmente direccionadas a tu-
rismo de elevada qualidade.  

Azores Greenmark No dia a dia desta empresa micaelense, a animação turística e a conservação ambiental andam de mãos dadas, 
valores que encontram correspondência no paradigma da Marca Açores e que são, cada vez mais reconhecidos e praticados, pelos turistas

AZORES GREENMARK, LDA 
  
+ 351 296 472 204 
Rua Nossa Senhora da Conceição, 12-A 
9600-568 Ribeira Grande 
info@azoresgreenmark.com 
São Miguel

que fizemos a Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL), surgiram atividades que têm tido 
grande sucesso comercial. A rota do leite, 
que proporciona ao visitante a experiên-
cia de tirar leite a uma vaca, por exem-
plo. É uma iniciativa bem aceite e  que pro-
move uma interação com o mais 
importante setor económico do arqui-
pélago. Também criamos a possibilida-
de dos turistas visitarem ‘in loco’ a con-
servação e a abertura dos trilhos”. 

A Azores GreenMark espelha na per-
feição os valores que representam a 
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“Não é só um simbolo, é 
um parceiro na procura 
de novos negócios”

Na Fajã Grande, na vila da Calheta, em 
São Jorge, encontramos, à beira mar, 
uma fábrica que produz das melhores 
conservas de atum em Portugal: a fá-
brica Santa Catarina, que  conta com cer-
ca de 140 trabalhadores. É o maior em-
pregador privado da ilha. 

“Esta fábrica especializou-se em acres-
centar valor ao atum. Fazemos atum com 
diferentes temperos, com diferentes mo-
lhos, com diferentes sabores… Uma di-
ferenciação que veio trazer inovação ao 
mercado do atum. E consideramos que 
nessa área somos pioneiros a nível na-
cional”, sustenta Rogério Veiros, admi-
nistrador da fábrica Santa Catarina. 

A fundação da Santa Catarina remonta a 
meados do século passado e desde os seus 
primórdios a grande aposta é a qualidade.  

“As nossas conservas distinguem-se, 
sobretudo, porque quando se abre uma 
lata de atum Santa Catarina, seja ele qual 
for o formato, seja ela qual for a apre-
sentação, o sabor da nossa conserva é di-
ferente. E é um sabor diferente porquê? 

Porque temos métodos próprios de co-
zer o atum, métodos próprios de tem-
perar o atum e cada lata é feita com es-
pecial carinho e atenção por operárias 
que têm um conhecimento de muitos 
anos de como se fazem as melhores con-
servas de atum do mundo”. 

A fábrica tem capacidade para laborar, 
diariamente, cerca de 12 toneladas de pei-
xe. Anualmente, são vendidas cerca de 
sete milhões de latas de conservas, sendo 
a maioria comercializada no estrangeiro. 

“Santa Catarina vende no mercado aço-
riano o equivalente a 20 por cento do seu 
volume de negócios, onde somos líderes 
de mercado. Estamos a crescer no mer-
cado continental, onde a Santa Catarina 
está a afirmar-se cada vez mais e é já uma 
marca de referência. No âmbito das ex-
portações estas crescem a um ritmo mui-
to elevado o que nos deixa particularmente 
orgulhosos, pois a Santa Catarina é cada 
vez mais uma empresa de vocação expor-
tadora. Os nossos principais mercados são 
Itália e Inglaterra. Contudo, estamos bem 

nacionais de produtos alimentares. 
Foi ainda premiada pela GreenPeace 

como detentora das conservas mais sus-
tentáveis do mundo. 

“Temos sido altamente premiados, 
tanto a nível nacional, como a nível in-
ternacional, por sabermos fazer atum 
com diferentes sabores. A nossa espe-
cialidade que está patenteada e regista-
da. É o atum com molho cru, tempero 
típico dos Açores”. 

A presença da Marca Açores nas con-
servas Santa Catarina tem-se traduzido 
num importante instrumento de promo-
ção da empresa açoriana, elevando, ainda 
mais, os seus já galardoados produtos. 

“E a Marca Açores tem sido mais um veí-
culo de promoção da nossa marca, ajudan-
do à dinamização dessa mesma marca. É 
também importante na pesquisa de novos 
mercados e novos clientes, digamos que a 
Marca Açores não é só um símbolo, é um 
parceiro na procura de novos negócios e 
na valorização dos nossos produtos e das 
nossas marcas”.  

Santa Catarina  O reconhecimento nacional e internacional que as conservas da 
fábrica jorgense têm alcançado, não faz abrandar a vontade de fazer chegar estes 
produtos de excelência a novos mercados, estratégia que a empresa encontra na 
Marca Açores um parceiro privilegiado 

SANTA CATARINA 
INDÚSTRIA CONSERVEIRA, S. A. 
  
+ 351 295 416 220 
Rua do Roque, 9, Fajã Grande 
9850-079 Calheta 
geral@atumsantacatarina.com 
São Jorge

mais longe, já que vendemos um pouco 
para todo o mundo: desde o Japão à Chi-
na, passando pelos Estados Unidos e Amé-
rica do sul. Dentro da Europa, chegamos 
ainda a muitos países”. 

A marca Santa Catarina já foi distin-
guida com diversos galardões, como o 
prémio “Melhor dos Melhores”, na cate-
goria Conservas de Atum, em concursos 
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Selo tem ajudado a projectar 
um serviço  personalizado  
e de grande ligação ao meio

Assistir a um pôr do sol a mais de dois 
mil metros de altitude, rodeado por um 
céu pintado de laranja e um silêncio apa-
ziguante. É uma experiência de cortar a 
respiração oferecida por uma empresa 
que tem os Açores no coração: a Tripix 
Azores, criada pelo casal Matteo Cor-
deiro e Raisa de Oliveira. 

Dispõe de um conjunto de atividades 
turísticas na ilha do Pico, onde se des-
taca a subida à montanha mais alta de 
Portugal. 

“A Tripix Azores nasceu há quatro 
anos. Começamos a pensar criar casas 
de alojamento mas, depois, vimos que 

tinha muito mais a ver com o nosso per-
fil as atividades ao ar livre, mostrando a 
nossa paixão pela ilha a quem cá nos vem 
visitar. A ideia é fazer com que os turis-
tas consigam conhecer a ilha de uma for-
ma muito personalizada, em contacto 
com a cultura local. Queremos, por isso, 
que não se sintam como pessoas de fora, 
mas que se sintam integrados”, susten-
ta Raisa de Oliveira. 

Todas as atividades da Tripix Azores 
estão integradas na natureza. Por isso, 
esta empresa procura ter uma práti-
ca de ecoturismo, passando a mensa-
gem de que os Açores têm uma natu-
reza inigualável. Disponibiliza vários 
tours e subidas ao pico em três moda-
lidades. 

“A subida diurna, ou seja, subimos ao 
amanhecer e passamos lá o meio dia e 
voltamos ao final do dia. Depois temos 
a subida noturna na qual se faz a subida 
durante a noite e acompanhamos o ama-
nhecer lá de cima. Por fim, a subida com 

pernoita. Neste caso, assistimos ao pôr 
do sol, dormimos em tendas na cratera, 
vemos o nascer do sol e descemos a mon-
tanha. Além disso, um dos tours é o Pico 
Day Tour, que mostra ao máximo a ilha 
num único dia. Temos ainda o Wine 
Tour, que é orientado para a degustação 
de vinhos e visitas e adegas, e o Secret 
Lagoons & Caves, com a descoberta des-
ses espaços”. 

do e o máximo de empatia com o nosso 
cliente”, assegura Matteo Cordeiro. 

Sendo a Tripix uma empresa que liga 
o homem e a natureza, promovendo prá-
ticas de ecoturismo, não poderia deixar 
de estar associada à Marca Açores, um 
importante parceiro na projeção e di-
vulgação do negócio. 

“A identificação da Tripix com o selo 
da Marca Açores, no nosso entender, 
confere-lhe um maior peso e relevância. 
Até porque consideramos que é sempre 
melhor a cooperação que o individua-
lismo. E é por isso que temos essa coo-
peração e parceria com a Marca Açores”. 

A empresa compromete-se a optar 
sempre pela qualidade dos serviços pres-
tados, por isso, o objetivo é o crescimento 
sustentado para o qual irão contribuir 
as novas atividades em novas vertentes. 

“A Tripix Azores é o nosso estilo de vida, 
o nosso dia-a-dia. Não um mero trabalho. 
E temos muitos objetivos para os próximos 
tempos”, remata Raisa de Oliveira.  

Tripix Azores  Aos turistas, esta empresa do Pico apresenta-se como elo de ligação entre a natureza 
em estado puro, a  cultura e as gentes da ilha, fazendo com que se sintam parte de tudo o que experienciam

Esta empresa prima por trabalhar com 
grupos pequenos, de modo a propor-
cionar um serviço personalizado. 

“Acho que é isso que faz sentido. Nes-
tas ilhas, espaços reduzidos, não faz sen-
tido um turismo de massa. Se conse-
guirmos preservar isso, é ótimo. E é 
nesse sentido que a Tripix Azores atua: 
grupos reduzidos, serviço personaliza-

TRIPIX AZORES 
MMCC - MATTEO MIGUEL CAROSI 
CORDEIRO, TURISMO & SERVIÇOS, LDA. 
 
+ 351 912 966 996 
Rua da Igreja, 23 
9950-026 Madalena 
info@tripixazores.com 
Pico
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