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Negócios com MARCA AÇORES

Gosto de criança virou 
negócio de vida e hoje 
faz as delícias da região

Na ilha de São Jorge, o doce mais tra-
dicional é uma espécie de ferradura, 
onde se destacam pequenos cortes que 
deixam um aromático e surpreenden-
te recheio.     

O nome deste doce é mesmo ‘espécie’ 
e deve-se, precisamente, à variedade de 
especiarias usadas na receita. São elas, 
por exemplo,  a erva-doce, a canela e a  
pimenta.  

E pode dizer-se que o  segredo das ‘es-
pécies de São Jorge’ está na história e na 
tradição, uma vez que este doce, tudo in-
dica, remontará à data do povoamento 
da ilha.  

No entanto, há quem acrescente o seu 
toque pessoal, como é o caso de Maria 
de Fátima Brasil, proprietária da Paste-
laria Docilha.  

A verdade é que este doce há muito de 
deixou de trazer desafios a esta empre-
sária jorgense. 

E tudo porque Maria de Fátima Bra-
sil já faz as cobiçadas ‘espécies’ desde 
muito jovem. 

“Comecei desde muito pequena a fa-
zer as espécies. Aliás, ainda andava na 
escola e já mostrava gosto em fazê-las. 
Lembro-me de uma vez em que come-
cei a fazer as espécies, sem a minha mãe 
estar em casa. Decidi fazê-las sozinha.De 
volta em volta, a verdade é que aventu-
ra até correu bem e as espécies saíram 
bem. Desde aí, comecei a confecionar as 
espécies e nunca mais parei”, recorda a 
empresária. 

O fabrico das espécies passa por vá-
rios processos, desde a confeção do re-
cheio à massa, passando pela cozedura.  

É a conjugação destes três passos, exe-
cutados pelas mãos de quem sabe, que 
dá lugar a um doce de comer e chorar 
por mais. 

“As espécies têm um recheio que faze-
mos com as especiarias. Usamos a ca-
nela, erva-doce e o pão ralado. Talvez o 
que as pessoas não saibam é que  moe-
mos o pão para fazer as espécies”, reve-
la Maria de Fátima Brasil, ao mesmo 
tempo que reserva outros pormenores 

perar, é muito apreciada pelos jor-
genses, mas quem visita a ilha tam-
bém não dispensa provar este afama-
do doce. 

 No entanto, há mais por onde esco-
lher na Pastelaria Docilha. 

“Temos as queijadas de queijo de São 
Jorge. Foi uma aposta que tem tido boa 
saída. Fazemos ainda as rosquilhas 
brancas, as rosquilhas fervidas e os ca-
ramelos”. 

Sendo as espécies de São Jorge um 
produto de qualidade, que espelha o que 
de bom se faz na região, não podiam dei-
xar de ostentar a certificação com o selo 
Marca Açores. 

“As espécies de São Jorge estão regis-
tadas desde 2015. E, sim, o negócio tem 
melhorado muito”. 

De momento, a intenção de Maria 
de Fátima Brasil é continuar a pro-
duzir doces de excelência, que sejam 
verdadeiros embaixadores dos en-
cantos do arquipélago e do saber das 
suas gentes. ♦ 

Maria Brasil  Começou a fazer as afamadas ‘espécies de São Jorge’ ainda em criança.  
Hoje, a receita de Maria Brasil é apreciada um pouco por toda a região e sai dos Açores 
na mala de muitos turistas. Diz que o selo Marca Açores ajudou a melhorar o negócio
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que servem para garantir que o doce que 
sai das suas mãos tem um sabor único 
e memorável. 

Quanto à dinâmica do negócio, as es-
pécies de Maria de Fátima  Brasil são es-
sencialmente vendidas em São Jorge, 
mas também chegam às restantes ilhas 
do arquipélago.  

Uma iguaria que, como seria de es-
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Certificação  já chega à totalidade  
dos produtos da marcaTerra Nostra

É no meio do Atlântico que encontra-
mos uma terra de vacas felizes, que nos 
dão um leite sem igual. Andam livres 
365 dias por ano e alimentam-se de pas-
tagens ricas em nutrientes.  

O programa “Leite de Vacas Felizes” 
foi criado pela marca Terra Nostra, uma 
marca constituída em meados do sécu-
lo XX, com o propósito de obter o me-
lhor leite junto dos seus produtores, de 
forma a criar produtos de alta qualida-
de, mais saborosos e mais saudáveis. 

“A marca Terra Nostra tem um grande 
historial. Data de 1948 e continua a ser 
a marca preferida dos portugueses no 
segmento flamengo. E nesse domínio é 
a marca que mais vende em Portugal*. 
Procura trazer o melhor da natureza dos 
Açores para os seus produtos, preten-
dendo, com isso, ser um garante da maior 
percentagem de nutrientes, sendo o mais 
natural possível”, assume Eduardo Vas-
concelos, diretor da Bel na região. 

Desde os queijos de fatia aos queijos 
de bola, passando pela manteiga ou pelo 
leite de pastagem, todos os produtos da 
marca Terra Nostra são certificados e se-
guem todas as normas de qualidade e 
segurança alimentar. 

“Aqui na Bel temos todos os produ-

tos com um rigoroso protocolo de segu-
rança alimentar, desde a matéria-prima 
até ao produto final. Tiramos amostras 
ao longo do processo de modo a garan-
tir que todos os parâmetros microbio-
lógicos, físico-químicos e organoléticos 
cumprem com as especificações”, asse-
gura Tiago Serrano, gerente fabril. 

Fazer o bem, bem feito é este o lema do 
programa “Leite de Vacas Felizes”, supor-
tado por cinco pilares: a pastagem, o bem-
estar animal, a qualidade e segurança ani-
mal, a produção sustentável e a eficiência. 

tão em contacto permanente com a na-
tureza. Todos os dias são alimentadas 
principalmente com erva verde das nos-
sas pastagens. Além disso, são animais 
que não estão confinados a um pavilhão 
24 horas por dia. Por tudo isso, são fe-
lizes”, garante Luís Pereira produtor do 
programa leite de vacas felizes. 

Um leite único e puro, usado para fa-
zer dos melhores queijos de Portugal. 
É por isso que todos os produtos Terra 
Nostra contam com a certificação do selo 
Marca Açores. 

“Este selo é sempre uma mais-valia 
porque traduz a origem. Portanto, é na-
tural que os produtos açorianos que de-
monstrem a sua qualidade ostentem a 
Marca Açores como distinção no mer-
cado. Naturalmente, todo o apoio e di-
vulgação da Marca Açores serve para be-
neficiar os produtos que dela usufruem. 
Temos, por isso, procurado participar 
nas feiras em conjunto com os outros 
produtores que partilham o selo, como 
forma de informar o consumidor sobre 
a origem, qualidade e autenticidade do 
que cá fazemos”, remata o diretor da Bel 
no arquipélago. ♦  

 

*Fonte: Nielsen, YTD Jun 2018 

Bel  Indústria reconhece o valor das feiras e ações de promoção no âmbito da Marca Açores como plataformas de esclarecimento do 
consumidor quanto às mais-valias dos produtos açorianos, seja em termos de qualidade e diferenciação, seja no respeito pela natureza 
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“ O programa foi lançado em janeiro 
de 2015, num trabalho com os nossos 
produtores. O objetivo é, realmente, tra-
zer as potencialidades dos Açores para 
o consumidor. E temos conseguido de-
monstrar a mais-valia desse produto, 
que se traduz num leite de superior qua-
lidade”, sustenta Eduardo Vasconcelos. 

E quem melhor do que um dos produ-
tores de leite de pastagem para descrever 
o que realmente faz as suas vacas felizes. 

“Já basta estarem nos Açores para se-
rem vacas felizes. E porquê? Porque es-
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400 mil euros é meta da cooperativa  
mariense para o negócio da meloa

Santa Maria, também conhecida como 
‘ilha amarela’, é o berço da meloa mais 
doce de Portugal.  

A meloa de Santa Maria não é só o 
ex-libris da ilha que lhe dá o nome. É, 
também, um ex-libris dos Açores. 

A comercialização deste afamado 
fruto está a cargo da Agromariense 
Cooperativa de Produtores de Santa 
Maria, formada a 9 de janeiro 2015, 
com o intuito de promover, de forma 
sustentada, os produtos agroalimen-
tares da ilha. 

“Formou-se pela necessidade que os 
produtores de meloa sentiram de ter 
uma estrutura que pudesse congregar 
toda a produção e trabalhá-la para o 
mercado, com o propósito da sua co-
mercialização, valorizando ao máxi-
mo o fruto”, assume Duarte Moreira, 
presidente da direção da Agroma-
riense Coop”. 

Para além da meloa, também são 
produzidos alguns produtos da época, 
como morangos, melancia, abóbora, 
entre outros. São vendidos na loja da 
Agromariense e no mercado local. To-
dos são produzidos pelas gentes de 
Santa Maria. 

“A cooperativa agrega mais de 120 
produtores de todas as áreas, desde a 
horticultura, apicultura, carne, entre 
outros domínios de produção. Na área 
específica da meloa, trabalhamos, nes-
te momento, com cinco produtores”. 

A sua polpa alaranjada, a textura ma-
cia e sumarenta, a doçura e o aroma 
devem-se às condições climáticas, ao 
tipo de solo e de relevo da sua ilha de 
origem, assim como aos métodos lo-
cais de produção, inerente ao conhe-

to”, revela Carlos Monteiro, o maior pro-
dutor de meloa em Santa Maria. 

O fruto mais característico de Santa 
Maria é muito apreciado nas restantes 
ilhas do arquipélago e é neste merca-
do que se tem registado o maior nú-
mero de vendas. No entanto, a comer-
cialização para o mercado nacional já 
representam quase 50 por cento da 
produção. 

A meloa de Santa Maria conta já com 
o selo Marca Açores. Mas o intuito da 
Agromariense é estender a certifica-
ção a toda a sua gama de produtos. 

“À qualidade que a meloa já tem, a 
Marca Açores permite anexar a imagem 
do arquipélago dos Açores, a sua no-
toriedade no mercado, reforçando  jun-
to do consumidor a autenticidade do 
fruto e que se trata de um produto de 
uma determinada região que zela pela 
natureza”, sustenta Duarte Moreira, 
p’residente da cooperativa mariense. 

Em 2016, o volume de negócios da 
cooperativa no que respeita à meloa foi 
de cerca de 80 mil euros. Contudo, o 
objetivo é atingir os 400 mil euros, ten-
do em conta o potencial de cresci-
mento do produto. ♦ 

Agromariense  Cooperativa de Produtores de Santa Maria garante que há potencial para mais do que quadriplicar o volume de negócios 
relativo ao mais emblemático fruto da ‘ilha do sol’, contando para isso com o contributo da Marca Açores para chegar a mais mercados
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cimento dos produtores, muitos com 
mais de 30 anos de experiência, como 
Carlos Monteiro. 

Foram estas características únicas 
que lhe valeram a classificação IGP – 
produto de Indicação Geográfica Pro-
tegida. 

“Sou produtor de meloa há cerca de 35 
anos. Foi, mais ou menos, nessa altura 
que se introduziu este fruto na ilha. Nos 
últimos anos, a minha produção tem an-
dado entre as 50 e as 60 toneladas de fru-
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“ O selo veio reforçar a 
autenticidade das atividades 
que desenvolvemos”

Uma das melhores formas de conhecer 
a ilha de São Miguel é através dos seus 
trilhos, que nos conduzem aos mais be-
los recantos que a natureza local tem 
para oferecer. 

Esta foi a premissa que levou à criação 
da ‘Trilhos da Natureza’, empresa que 
pretende proporcionar experiências 
inesquecíveis aos turistas que chegam à 
ilha, mas também a quem cá vive e tem 
interesse e curiosidade de explorar re-
cantos únicos que não estão facilmen-
te acessíveis. 

“Porque não mostrar o que temos de 
mais belo, de maneira diferente em 
toda a ilha? Foi assim que nasceu a ‘Tri-
lhos da Natureza’, em 1999. Na altura, 
não como ‘Trilhos da Natureza’ porque 
não havia legislação específica para 
empresas de animação turística. Foi 
nesse ano que adquirimos a primeira 
viatura, com a qual arranquei os pas-
seios de jipe como atividade. Só em 
2001 é que saiu a legislação para em-
presas de animação turística e aí foi re-
gistada a primeira empresa do género 
nos Açores, então sim a ‘Trilhos da Na-
tureza’”, revela Pedro Rodrigues, só-
cio-gerente. 

A empresa tem, deste modo, como 
principal objetivo desvendar aos olhos 
de quem visita a maior ilha dos Açores 
a beleza de muitos locais, alguns deles 
até desconhecidos pelos próprios resi-
dentes. 

“Tudo fazemos para servir o melhor 
possível. Sempre saímos para uma 
atividade é com o propósito de ga-
rantir experiências de excelência a 
quem nos escolhe para passar o seu 

tempo na ilha”, garante Pedro Rodrigues. 
A ‘Trilhos da Natureza’ aposta na ino-

vação e, além dos passeios de jipe, há 
também possibilidade de escolher mui-
tas outras atividades. 

“Os serviços que oferecemos neste mo-
mento passam por passeios em carrinha, 
embora não sejam o nosso foco. Há pas-

respeito incondicional pela natureza.  
Todas as atividades realizadas pela 

empresa são pensadas para que o seu 
impacto ambiental seja minimizado. 
Estas boas práticas de divulgação e 
preservação da natureza foram a base 
para a obtenção do selo Marca Açores. 

“O selo Marca Açores veio trazer-nos 
uma mais-valia inequívoca. É a garan-
tia de se trata de um produto genuina-
mente açoriano. E temos muito orgulho 
nesse aspecto. Por isso, tudo fazemos 
para transmitir esse sentimento nas ati-
vidades que fazemos, sempre de uma 
maneira genuinamente açoriana”, sus-
tenta Pedro Rodrigues. 

Para além de pretender continuar com 
a uma oferta adaptada às expectativas 
dos seus clientes, a ‘Trilhos da Nature-
za’ mostra-se também disponível para 
apostar na parceira com outras empre-
sas dos Açores. ♦ 

Trilhos da Natureza  A primeira empresa a nascer no arquipélago vocacionada para animação turística 
encara a certificação Marca Açores como um reforço da garantia de qualidade e genuinidade das atividades 
e experiências que proporciona aos turistas, sempre com a preservação ambiental como valor absoluto

seios pedestres, passeios de bicicleta e, 
no mar, pesca”, enumera o sócio-geren-
te da Trilhos da Natureza’. 

E por detrás de cada passeio há uma 
equipa sempre pronta para criar momen-
tos marcantes, prezando pela simpatia, ex-
periência, qualidade e, acima de tudo, pelo 
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