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“Selo fez disparar a notoriedade  
dos produtos nos vários mercados”

Das compotas às geleias, marmeladas, 
pimentas, curtumes, até aos temperos e 
licores, criados com as frutas e produtos 
hortícolas da nossa terra. Neles há uma 
mão cheia de experiência e duas de de-
dicação. E assim se fazem, os produtos 
da empresa Quintal dos Açores. 

“Fui sempre alimentando esta ideia 
e quando apareceu a oportunidade que, 
neste caso, foi a entrada de Portugal na 
Comunidade Europeia, aproveitamos  o 
momento e fizemos uma candidatura 
que vimos aprovada. Comecei com a mi-
nha esposa esse caminho e foi correndo 
bem. No segundo ano fizemos nova can-
didatura e por aí em diante.O negócio já 
tem mais de duas décadas e cerca de de-
zena e meia de colaboradores diretos”, 
refere Fernando Sousa, sócio-gerente. 

Esta empresa familiar oferece produ-
tos únicos, repletos de sabor e tradição, 
baseados em receitas caseiras, presen-
tes na família há largos anos.  

A missão é simples: apostar na dife-
renciação, recorrendo à elevada quali-
dade dos produtos açorianos. 

“Há 20 anos atrás as pessoas começa-
ram a fixar-se nas cidades e abandona-
ram muitos dos prédios e propriedades 
onde se cultivava e tirava o melhor da 

agricultura. Comecei, então, a aprovei-
tar essas pequenas parcelas para fruti-
cultura. Acima de tudo, com o objetivo 
de valorizar o que é nosso e produzir 
sempre com o propósito de termos e ser-
mos um bom exemplo para quem nos 
visita. Com isso, conseguimos também 
um produto com potencialidade de 
mandar para outros mercados, o mais 
longe possível”. 

Entre as compotas, há muito por 
onde escolher. De amora, ananás, ca-
pucho, batata-doce e muitas outras. Há 

Desde o início que a empresa tem 
como objetivo vender os seus produ-
tos essencialmente na região. Hoje, são 
de facto os açorianos que mais os con-
somem. Contudo, são também co-
mercializados em países como os Es-
tados Unidos e Canadá. 

“Estamos também focados na expor-
tação para países como a Alemanha, Bél-
gica e Suíça. Temos ainda outros desti-
nos onde já fizemos algum trabalho 
nesse sentido. Já mandamos amostras 
e, quem sabe, num curto prazo, pode-
mos começar a colher resultados”. 

A empresa identifica mais valias na 
adesão à Marca Açores uma vez que 
esta certificação deu aos seus produ-
tos uma maior visibilidade no mer-
cado. 

“A Marca Açores é, de facto, um com-
plemento verdadeiro que garante um 
contributo muito positivo na forma 
como se projetam os nossos produtos no 
exterior. Também é um estímulo ao des-
envolvimento de novos produtos. A ino-
vação é um imperativo no nosso negó-
cio. Todos os anos fazemos por trazer ao 
mercado novos produtos, sempre com 
a qualidade e identidade açoriana como 
principais requisitos”.  

Quintal dos Açores  De olhos postos no crescimento do volume de exportações, esta empresa familiar alicerça a estratégia para atingir 
essa meta no reconhecimento que os produtos foram adquirindo aquando a certificação dos mesmos com o selo Marca Açores

QUINTAL DOS AÇORES - FERNANDO 
SOUSA & FILHOS, LDA 
  
+ 351 296 295 026 
Rua da Canadinha, 20A, Candelária 
9555-020 Ponta Delgada 
quintalacores@sapo.pt 
São Miguel

para todos os gostos. No entanto, o pro-
duto da ‘Quintal dos Açores’ mais ven-
dido é a pimenta da terra, já conhecida 
além fronteiras. 

“A nossa preocupação foi cimentar o 
mercado regional. Sabemos que ainda 
temos muito trabalho a fazer mas o nos-
so mercado forte é mesmo o local. Te-
mos forte presença nas ilhas mas tam-
bém já chegamos com consistência ao 
território continental, em várias lojas 
gourmet, pequenos supermercados e 
grandes superfícies”. 
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“Marca Açores reforça autenticidade 
dos melhores sabores regionais”

A mais antiga e uma das duas únicas 
plantação de chá na Europa está lo-
calizada na ilha de São Miguel, nos 
Açores. 

Desde 1883 que a ‘Gorreana’ produz 
chá de primeira classe, reconhecido um 
pouco por todo o mundo.  

Um negócio de família que começou 
quando Ermelinda Gago da Câmara e o 
seu filho José Honorato abriram a fá-
brica e venderam a primeira produção 
de chá com o nome ‘Gorreana’. 

“Havia aqui uma plantação de laran-
ja. Mas esse fruto teve o seu final por cau-
sa de uma doença. Por isso, a minha 
quinta avó decidiu, nas terras mais al-
tas, colocar chá”, recorda Madalena 
Mota, a responsável de produção. 

Trabalham cerca de 40 pessoas nas 
plantações de chá ‘Gorreana’.  

São centenas de quilómetros de terra, 
onde não se usam herbicidas, pesticidas 
ou quaisquer outros químicos. 

O chá, verde e preto, é um produto 
100 por cento orgânico e é produzido 
desta forma há gerações, recorrendo 
às máquinas Marshall originais, data-
das de 1940. 

“Na parte agrícola, as folhas são co-

lhidas de abril até outubro. No resto do 
ano, porque a parte agrícola tem muita 
mão-de-obra, tem de limpar, mondar 
e abrir os carreiros. Depois da folha ser 
colhida vem aqui para a fábrica para se 
dar início à parte industrial. Primeiro 
a folha é murcha, para depois ser enro-
lada. Fazemos o chá de maneira orto-
doxa, em que as folhas são constante-
mente separadas. No chá preto, a folha 
vai a oxidar. E, depois, é separado o ‘oran-
ge’, o ‘pekoe’ e o ‘broken’. Enquanto o chá 

e mais delicado. A segunda folha é o ‘pekoe’. 
Já é uma folha com mais maturação e dá 
um chá com um grande corpo e sabor in-
tenso. A seguir temos o ‘broken leaf ’ que 
é uma folha maior, mais velhinha mas tam-
bém com um sabor único”. 

Estes chás açorianos são exportados 
para o Canadá, Alemanha, França, Po-
lónia, Espanha, Áustria, entre outros 
países. 

O selo Marca Açores certifica este pro-
duto como sendo autêntico, de quali-
dade e açoriano. 

“A Marca Açores, para mim, é uma 
identidade. É aquilo que nos identifi-
ca como sendo açorianos. Somos nove 
ilhas aqui no meio do oceano, entre a 
América e a Europa. Somos pequenos 
mas temos produtos de grande quali-
dade. E a Marca Açores contribui para 
reforçar o que nos define: a natureza, 
o mar… No fundo, aquilo que somos. E 
essa identidade também está patente 
no nosso chá”. 

A ‘Gorreana’ enquanto plantação, fá-
brica e museu tornou-se também pa-
ragem obrigatória para os muitos mi-
lhares de turistas que visitam a ‘ilha 
verde’.  

Chá Gorreana  Num negócio que tem conseguido resistir e adaptar-se aos desafios da modernidade, a marca identidária da região é algo 
que não se prescinde e um dos grandes trunfos para manter consumidores e ‘cativar’ novos apreciadores pelos quatros cantos do mundo
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São Miguel

verde vai para uma máquina a vapor, 
onde o processo de oxidação é travado. 
A fase seguinte é a secagem”. 

Anualmente são produzidas entre 30 
a 40 toneladas de chá. Entre o chá pre-
to e o verde, a ‘Gorreana’ oferece dife-
rentes tipos de produtos prontos a des-
frutar no aconchego da sua casa, numa 
esplanada ou até mesmo nas instalações 
da fábrica de chá ‘Gorreana’. 

“No chá preto, temos o ‘orange’ que é uma 
primeira folha. É um chá mais aromático 
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“Certificação teve 
grande impacto  
no volume de vendas”

A freguesia de São João, no concelho das 
Lajes do Pico, tem visto o seu nome re-
conhecido devido ao seu famoso queijo: 
o queijo São João. 

A ‘Queijaria do Pico’  é a responsável 
pela produção desta iguaria de fazer 
crescer água na boca. 

“Esta queijaria foi formada em 2001. 
Comprámos a Companhia de Laticínios 
de São João datada de 1948. É, portanto, 
a fábrica mais antiga do Pico e dos Aço-
res. É inegável que o queijo que é fabri-
cado aqui e em São João é diferente de to-
dos. É uma coisa que notamos e já tivemos 
experiências de diferentes lugares, e não 
sai igual. Julgo que o facto de beneficiar-
mos aqui de um microclima acaba por ter  
muita influência no fabrico deste queijo”, 
revela Rui Amaral, sócio-gerente. 

Esta é uma empresa familiar que se-
gue a receita passada de avós para netas 
e que tem vindo a deliciar gerações de 
consumidores. 

“Essas receitas vieram de geração em 
geração e de boca em boca porque, ge-

ralmente, chegaram a trabalhar aqui 
tias, mães e filhas. Ainda tivemos aqui, 
no princípio, pessoas assim mas, depois, 
foram-se reformando e saindo. E, ao lon-
go de todos esses anos, o saber foi pas-
sando de geração em geração. Digamos 
que nunca foi uma receita por escrito”. 

Neste momento, a fábrica labora cer-
ca de seis mil litros de leite por dia para 
a sua variada gama de queijos, onde 
o mais procurado é, de facto, o queijo 
São João. Mas há muito mais por onde 
escolher. 

“O queijo São João é a nossa referên-
cia, depois temos o Império do Pico. Na 
gama Picarotos, temos o Picaroto ilha, 
pratos normal, alho e salsa, pimenta e o 
meio-gordo em barra. Temos também 
um novo produto, oPicaroto amantei-
gado” que tem recebido criticas muito 
favoráveis e é muito apreciado. 

Nos Açores, já todos conhecem e apre-
ciam o queijo do Pico.  

Mas esta iguaria é igualmente bem su-
cedida no mercado nacional. 

dade… O cliente, nomeadamente dos 
centros maiores onde passa o turismo, 
começa a dar importância a este selo e 
isto é sempre uma mais-valia em termos 
de negócio e em termos de escoamento 
de produto”. 

O futuro da empresa passa por respon-
der às solicitações da exportação,  mas tam-
bém continuar a melhorar a já conhecida 
e reconhecida qualidade do queijo. 

“Temos tido muitas manifestações de 
interesse para mandar o nosso produ-
to para fora. Contudo, neste momento, 
o projeto que temos pensado para os 
próximos tempos vai assentar na insis-
tência e persistência na qualidade. A  
massificação da produção do queijo para 
poder responder a esses desafios de pro-
cura externa está longe de ser uma prio-
ridade. É, também, nossa intenção uma 
maior valorização de toda a cadeia. E, aí, 
pode dizer-se que a Marca Açores veio 
trazer uma grande valia, não só às em-
presas como a ‘Queijaria do Pico’ , como 
aos produtores de leite”.  

Q. P. - Queijaria do Pico, Lda  Responsável pela produção do afamado queijão  
São João revela que o interesse externo no produto disparou com a implementação  
da Marca Açores. Diz ainda que o selo veio ajudar a acelerar o escoamento de stocks

Q. P. - QUEIJARIA DO PICO, LDA 
  
+ 351 295 512 836 
Palmo do Gato, Companhia de Baixo 
9930-101 Lajes do Pico 
renatasilveira@angeloamaral.pt 
Pico

A certificação com a Marca Açores teve 
um grande impacto no volume de negó-
cios da ‘Queijaria do Pico’, nomeadamente 
no mercado continental onde o queijo não 
era tão reconhecido quanto hoje. 

“A Marca Açores já está implemen-
tada nos nossos produtos há três anos. 
Contribuiu fortemente para o aumento 
do volume de vendas, trouxe notorie-



Negócios com MARCA AÇORES
4 DOMINGO, 28 DE OUTUBRO DE 2018 

AÇORIANO ORIENTAL 

“Reconhecimento da origem 
das algas é determinante  
no sucesso do negócio”

Benvindos à bela ilha do Faial, onde há 
14 anos nasceu uma empresa que tem 
como missão apoiar a pesca artesanal 
açoriana. Chama-se seaExpert e foi cria-
da por quatro profissionais da área de 
biologia marinha e pescas. 

“A seaExpert surgiu a partir de uma 
ideia de quatro amigos, três biólogos 
marinhos e um geógrafo. Achamos que 
dentro do panorama regional não ha-
via nada, nenhuma oferta que desse 
apoio à pesca regional e local. E a ver-
dade é que, de repente, o mercado re-
gional revelou-se demasiado pequeno 
e expandimos os nossos horizontes para 

o continente e, depois, para a União Eu-
ropeia”, refere  Henrique Ramos, CEO 
da empresa. 

Baseada numa forte componente cien-
tífica, foi pioneira na implementação e 
desenvolvimento da aquacultura na re-
gião e, mais recentemente, dedicou-se 
à exploração de algas capturadas em ple-
no oceano Atlântico, com destino à in-
dústria farmacêutica, cosmética e bio-
tecnológica. Para além disso, explora 
ainda as algas numa vertente alimentar. 

“Trabalhamos com pequenas quanti-
dades, de alto valor acrescentado e altos 
patamares de exigência. Os clientes que 
trabalham connosco são pessoas que são 
altamente exigentes. Já chegamos ao 
ponto de nos aumentarem o preço, fru-
to da nossa filosofia. Houve um cliente 
que,inclusivamente, disse que em vez de 
nos pagar X, vou pagar Y, fruto da for-
ma como vocês trabalham e que é aqui-
lo que procuramos há muitos anos”. 

Comercializadas frescas ou secas, as 

nove espécies de algas que a seaExpert 
tem disponíveis são cuidadosamente 
manuseadas, desde a sua apanha até ao 
embalamento e venda, sempre de acor-
do com políticas respeitadoras do am-
biente e de gestão responsável. 

“Apenas comercializamos algas ver-
melhas e algas castanhas. Dentro das 
castanhas, temos espécies que são vul-
gares por várias partes do mundo, mui-

As algas marinhas seaExpert estão cer-
tificadas com o selo Marca Açores, as-
segurando o seu local de origem e a sua 
diferenciação a partir dos seus atribu-
tos mais distintivos dos Açores: a na-
tureza, o elevado valor ambiental, a  di-
versidade e exclusividade natural. 

“O selo leva o nome dos Açores mais 
longe e neste tipo de empresas com que 
trabalhamos é muito importante sabe-
rem a origem das algas. E o nosso fator 
de promoção é, de facto, o vivermos no 
meio do Atlântico, em águas que não são 
poluídas, ao contrário, por exemplo, das 
do território continental. E esse reco-
nhecimento é determinante no sucesso 
do negócio”, remata Henrique Ramos. 

Com o intuito de promover e potenciar 
a sua produção de algas, a seaExpert tem 
enviado amostras para várias partes do 
mundo, dando a conhecer além frontei-
ras este produto inovador que se está a 
afirmar cada vez mais na indústria ali-
mentar e na cosmética.   

seaExpert  Empresa considera que a consolidação da presença nos mercados internacionais  
 e o interesse de indústrias conceituadas passa pelo reconhecimento do valor da origem das algas 

to usadas no mundo da cosmética. Te-
mos também espécies que são relati-
vamente desconhecidas e que tentamos 
promovê-las. Dentro das algas verme-
lhas,  temos espécies invasoras que se 
encontram um pouco por todo o ar-
quipélago, daí a importância da sua ex-
ploração”, sustenta o comercial de al-
gas, Artur Oliveira. 

SEAEXPERT - SERVIÇOS 
E CONSULTORIA NA ÁREA 
DAS PESCAS, LDA 
 
+ 351 292 948 409 
Travessa do Farrobim, 15 
9900-361 Horta 
seaexpert@seaexpert-azores.com 
Faial
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