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Negócios com MARCA AÇORES

“Este selo deve ser visto como  
veículo de promoção dos Açores”

Na década de 1950, um grupo de viti-
vinicultores da ilha do Pico, cientes da 
necessidade da existência de uma es-
trutura que reunisse boas capacidades 
económicas e de produção, decide cons-
tituir a então Cooperativa Vitivinícola 
da Ilha do Pico, internacionalmente co-
nhecida por ‘Picowines’. 

“Na prática, a Cooperativa surge em 
1949, por um grupo de empresários lo-
cais que se junta no sentido de fazer che-
gar os seus vinhos a outros destinos, com 
outra valorização. Isto porque, numa 
economia de escala, seria muito mais fá-
cil conseguir esses objetivos trabalhan-
do individualmente e isoladamente”, ex-
plica o presidente da cooperativa, 
Losménio Goulart.  

Inicialmente, a cooperativa apenas 
produzia as castas nobres: o verdelho, 
arinto e terrantez.  

Só mais tarde foram introduzidas 
novas castas, também de elevada qua-
lidade.  

No entanto, o caracter distinto dos 
vinhos produzidos é o resultado des-
tas castas terem crescido em solos pi-
carotos. 

“Os nossos vinhos são especiais, em 
primeiro lugar, pelo lugar onde as vinhas 

nascem, em solo basáltico. E isto, só por 
si, é um fator único no mundo. Em se-
gundo lugar, são vinhos que têm uma 
mineralidade e salinidade bastante pre-
sentes, especialmente os brancos”, sus-
tenta a relações públicas, Jéssica Lemos. 

Tendo no ativo cerca de 220 produ-
tores, esta cooperativa da ilha mon-
tanha produz, atualmente, vinho 
branco, tinto, rosé, vinhos licorosos, 
aguardentes e licores, dos quais se des-
tacam os afamados “Frei Gigante”, 
“Terras de Lava” e o licoroso “Lajido”. 

exportados maioritariamente para o 
mercado alemão. 

A cooperativa tem, no entanto, como 
objetivo expandir a sua base de ex-
portação.  

“Neste momento, já exportamos 
para cerca de uma dezena de países da 
Europa mas é possível chegar a mais. 
E isso convém-nos porque são mer-
cados que valorizam os nossos pro-
dutos, reconhecem a qualidade dos  
mesmos e isso traduz-se em mais-va-
lias para a nossa cooperativa”, indica 
Losménio Goulart. 

Os últimos anos têm sido favoráveis 
ao crescimento do volume de negócios 
da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do 
Pico e a tendência deverá manter-se. 

A adesão ao selo Marca Açores dos vi-
nhos certificados tem-se traduzido 
numa grande mais-valia para a ‘Pi-
cowines’, tanto na promoção, como na 
valorização dos seus produtos. 

“Em primeiro lugar, este selo deve ser 
visto como um veículo de promoção dos 
Açores e é um selo que comprova que os 
produtos que os ostentam são de qua-
lidade e açorianos em toda a sua essên-
cia. E isso só pode beneficiar os vinhos 
desta Cooperativa”. ♦ 

Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico  Estratégia de expansão da base exportadora da ‘Picowines’ no panorama europeu conta com 
o impato positivo da atribuição do selo Marca Açores aos seus vinhos, como uma garantia um produto altamente diferenciado

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA  
DA ILHA DO PICO 
  
+ 351 292 622 262 
Avenida Padre Nunes da Rosa, 29 
9950-302 Madalena 
geral@picowines.com 
Pico

Em causa estão vinhos que já arreca-
daram vários prémios a nível nacional e 
internacional. 

“A produção de vinhos está divida 
em três. Temos os vinhos tranquilos, 
os vinhos licorosos e as aguardentes. 
Nos vinhos tranquilos, produzimos vi-
nho branco, tinto e rosé. Nos licoro-
sos temos os “Lajidos” e a Angelica. 
E nas aguardentes temos a “Picarota”, 
uma aguardente velha 

Os vinhos são vendidos na região e no 
território continental, mas, também, são 



Negócios com MARCA AÇORES
2 DOMINGO, 3 DE MARÇO DE 2019 

AÇORIANO ORIENTAL 

“Certificação é uma alavanca de 
promoção  junto de novos mercados”

A produzir bolachas de qualidade há 
mais de seis décadas, a Moaçor faz par-
te de um dos grupos mais prestigiados 
dos Açores, Finançor, e é uma das suas 
marcas mais emblemáticas. A sua mis-
são passa por comercializar produtos ali-
mentares diferenciados, tais como, bo-
lachas e farinhas, assegurando a 
satisfação do cliente, através de uma boa 
gestão e controlo de qualidade, de um 
atendimento personalizado e na inova-
ção e criação de novos produtos. 

“Temos sempre muita preocupação 
com os clientes e com a qualidade, por 
isso, temos uma empresa certificada há 
muitos anos, a Finançor Agro-Alimen-
tar, quer pela qualidade (ISO 9001), 
quer pelo ambiente (ISO14001). Depois, 
temos ainda diversas outras empresas 
do grupo que apresentam certificação 
da qualidade, por exemplo, na área de 
transformação de carnes e na hotelaria. 
Isso mostra, obviamente, o nosso com-
prometimento com a satisfação do clien-
te, assegura Romão Braz, vice-presi-
dente do Grupo Finançor. 

O ex-libris da Moaçor são, sem dúvi-
da, as suas deliciosas bolachas Mulata e 
bolachas Maria. Presentes no mercado 

há mais de 60 anos e respeitando a re-
ceita original, que se mantêm, até hoje, 
com a autenticidade do primeiro paco-
te produzido. 

“Especificamente, pensando na certi-
ficação Marca Açores e na marca Moa-
çor, comercializamos bolachas, farinhas 
e rações para animais. Mas, no fundo, 
o grande foco são as bolachas, que é onde 
ostentamos a certificação da Marca Aço-
res. Algumas das receitas dos nossos pro-
dutos ou a sua formulação, como é o caso 
das bolachas, vêm desde o início da ati-
vidade da empresa. Ou seja, são receitas 

“O nosso mercado de excelência e o 
nosso foco é a nossa região, muito na 
substituição de importações. No fundo, 
temos um desígnio estratégico de con-
tribuir para a autossuficiência alimentar 
dos Açores, visto que ainda muito do que 
se come cá é importado. De qualquer for-
ma, além da região, estamos presentes 
na Madeira, em Portugal continental, 
nos Estados Unidos, Canadá e Luxem-
burgo. Nos Estados Unidos e Canadá, 
com especial enfâse nas bolachas, uma 
vez que representam cerca de 25 por cen-
to das nossas vendas de bolachas.” 

A adesão à Marca Açores tem revela-
do uma série de mais-valias. 

 “A criação da certificação Marca Aço-
res para a nossa marca Moaçor, em par-
ticular, foi muito importante, uma vez 
que nos permite ter uma identificação 
clara de que os nossos produtos são ge-
nuinamente açorianos. Por outro lado, 
também é uma defesa para o consumi-
dor que sabe que está a comprar um pro-
duto fabricado nos Açores. E, no nosso 
caso concreto, é uma alavanca de pro-
moção, quando tentamos outros mer-
cados, uma vez que as nossas marcas não 
são tão conhecidas”. ♦ 

Moaçor  Uma das marcas do Grupo Finançor considera proveitosa a atribuição do selo Marca Açores a alguns dos seus mais emblemáticos 
produtos, no sentido de que a certificação permite consolidar o reconhecimento de qualidade destes aquando a aposta em novos mercados

FINANÇOR AGRO-ALIMENTAR, S.A. 
  
+351 296 201 580 
Rua da Pranchinha, 92 
9500-331 Ponta Delgada 
moacor@financor.pt 
São Miguel

originais das quais não abdicamos e, por 
isso, não alteramos. Por vezes, se temos 
de fazer alguma alteração, fruto da evo-
lução de ingredientes, temos todo o cui-
dado da nossa equipa de investigação e 
desenvolvimento, onde cada vez mais 
apostamos. Temos vários técnicos, um 
laboratório apetrechado com as mais 
modernas tecnologias, com o propósito 
de melhor desenvolver novos produtos.” 

Por ano, são vendidas 2,5 milhões de uni-
dades de bolachas, distribuídas pelas vá-
rias ilhas dos Açores e não só. A exporta-
ção é uma das grandes apostas da empresa. 
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“Marca Açores  
é determinante na 
valorização do produto”

Uma homenagem à cidade. Foi esta ideia 
que norteou o nascimento da queijada 
Ponta Delgada. Estava em falta esta asso-
ciação entre a maior cidade micaelense e 
um produto de doçaria e a Colmeia Con-
feitaria decidiu colmatar essa lacuna. 

“Já que estamos aqui no coração de 
Ponta Delgada, pensamos temos de fa-
zer algo que preste reconhecimento à ci-
dade. Temos queijada da Graciosa, de 
Vila Franca do Campo… e Ponta Delga-
da? Não merece ter um destaque na do-
çaria? E, querendo homenagear a nos-
sa cidade, criamos esta queijada”, explica 
a gerente Felipa Neves. 

Como em qualquer boa ideia bem con-
seguida e com um plano posto em prá-
tica, é preciso garantir um produto de 
excelência a acompanhar.  

A Colmeia Confeitaria  pôs, então, as 
mãos na massa e escolheu, um por um, 
alguns dos melhores ingredientes da 
região. 

“Dentro dos ingredientes, temos a la-
ranja, como forma de invocar a nossa 
rota da laranja. Depois, a canela no sen-

tido de fazer referência ao papel da ci-
dade na rota das especiarias. O ananás 
de São Miguel, como não podia deixar 
de ser, o nosso fruto-rei. Por fim, na par-
te dos lacticínios, o nosso queijo” 

Mas não basta só juntar ingredientes 
para que se façam as queijadas. Como 
a pressa é inimiga da perfeição, os cui-
dados são muitos e até a forma está pen-
sada ao pormenor. 

Na Colmeia Confeitaria  todos os dias 
se comprova que a tradição e a inovação 
vivem felizes lado a lado. E “crescer” é 
a palavra de ordem, por isso, há outros 
produtos que fazem sucesso na casa. 

“Já não somos só uma confeitaria. Já 
criamos o Mercado da Colmeia, já te-
mos  uma proposta de hambúrgueres 
com a carne IGP dos Açores, entre ou-
tras apostas”. 

Mais de duas dezenas de pessoas, 
numa casa com uma década inteira, fei-
ta dos melhores sabores e alicerçada com 
os melhores produtos da região.  

Uma ideia que começou por ser uma 
aposta forte na diferenciação do que já 
existia no mercado. A partir daí, o pro-
jeto não parou de crescer e evoluir. 

“Quando criamos a queijada, quise-
mos dar destaque, logo de imediato, 
no sentido de a certificar e valorizar 
como um produto garantidamente re-
gional, com produtos açorianos e com 
qualidade. E a Marca Açores foi  e con-
tinua a ser muito importante nesse 
sentido”. ♦ 

Colmeia Confeitaria  Bons resultados da aposta na queijada Ponta Delgada 
também se devem à atribuição do selo Marca Açores, como reconhecimento de uma 
receita com produtos de excelência, envolvendo a história e estórias da cidade 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
DO COLÉGIO, LDA 
 
+ 351 296 306 600 
Rua Carvalho Araújo, 39 
9500-040 Ponta Delgada 
comercial@hoteldocolegio.pt 
São Miguel

“O processo consiste em começar por 
trabalhar o ananás, cortando e confi-
tando, o que leva uma hora, por ter de ser 
cozido. Depois, tira-se uma parte do lí-
quido e coloca-se o açúcar. Leva mais 40 
minutos. Depois, o ananás é todo cor-
tado em pequenos pedaços e leva-se com 
uma calda ao lume. A calda quando está 
no ponto, colocamos as gemas e fazemos 
um creme de ovo. Só, depois, são adicio-
nados os restantes ingredientes”, deta-
lha a chefe de produção, Lucília Sousa. 

A verdade é que há meses, sobretudo 
entre maio e setembro, em que não há 
mãos a medir e as queijadas não chegam 
para as encomendas.  Todos querem pro-
var a queijada Ponta Delgada, que é rai-
nha, mas não reina sozinha. 

“Além da queijada Ponta Delgada - 
que tem tido um aumento significativo 
de vendas -, temos a nata dos Açores 
com sabor ao nosso maracujá e ao nos-
so ananás. Temos, ainda, a “Esperança”, 
uma receita que fomos resgatar do con-
vento com o mesmo nome”, indica a ge-
rente Felipa Neves. 
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“Identificar a origem do 
pescado é muito importante 
e o selo dá essa garantia”

Comercializar, transformar e exportar 
peixe dos Açores. Este é o objetivo da 
‘António Mineiro e Andrade, Lda’, uma 
empresa açoriana, sedeada na Vila de 
Rabo de Peixe, em São Miguel. 

“É, basicamente, uma empresa de cariz 
familiar e surge pela mão do fundador, o 
senhor António Mineiro, que, ligado des-
de muito novo á pesca, decide apostar no 
negócio da venda de peixe fresco e refri-
gerado a retalho. É uma empresa que vive 
dessa dinâmica económica em torno do 
melhor do mar dos Açores, rentabilizan-
do o pescado fresco para exportação”, sus-
tenta Nelson Simas, diretor de qualidade 
da ‘António Mineiro e Andrade, Lda’. 

Esta empresa tem mais de 30 anos de 
experiência e é uma das maiores no ramo 
da comercialização de pescado do ar-
quipélago, contando com 27 funcioná-
rios, distribuídos pelas áreas de gestão, 
administração e operação. 

“Procuramos, no fundo, a maximiza-
ção das características organoléticas do 
nosso pescado. E, portanto, o objetivo 
passa por levar ao prato do consumidor 
o melhor peixe”, garante. 

O transporte do pescado assume mui-
ta importância na conservação e pre-
servação da qualidade do peixe. Assim, 
o pescado é cuidadosamente manusea-
do e transportado para que chegue fres-
co aos diferentes mercados. 

“Basicamente, a exportação é o que 
mais interessa à ‘António Mineiro e 
Andrade, Lda’, nomeadamente, para 
os Estados Unidos, Canadá, Itália e Es-
panha. Ainda assim, não descuramos 
o mercado interno, com Portugal con-
tinental e Madeira a assumirem um 

importante lugar na nossa atividade”. 
Cumprindo rigorosamente com todos 

os requisitos e normas de segurança ali-
mentar e ambiental, a ‘António Minei-
ro e Andrade, Lda’ garante, assim, um 
produto de exímia qualidade. A empre-
sa já foi premiada com o International 
Europe Award for Quality em 2013, o 
Best Quality Lidership Award em 2014 
e o International Diamond Price For Ex-
cellence in Quality em 2015. 

“Em termos de sustentabilidade am-

uma manutenção das características or-
ganoléticas do pescado. Em termos glo-
bais, é necessário uma boa cadeia de frio 
a montante, uma boa e educada manu-
tenção e uma avaliação sensorial que per-
mita que só o melhor pescado seja efe-
tivamente comercializado.” 

O selo Marca Açores assume um im-
portante papel na promoção dos produ-
tos da empresa, vincando, ainda mais, a 
origem e a qualidade do produto. 

“Esta certificação é bastante relevante 
porque permite ao consumidor final 
identificar a origem do pescado. Além 
disso, responde à matriz que faltava da 
rastreabilidade. Ou seja, o pescado não 
está identificado exemplar a exemplar, 
apesar de, aquando da sua comerciali-
zação, ser rotulado. Mas, no ponto de 
venda, ter a Marca Açores é identificar a 
origem e identificar a origem no pesca-
do é muito importante porque permite 
distingui-lo, por exemplo, do pescado de 
Marrocos e de outros mercados.” ♦ 

António Mineiro e Andrade, Lda  Para além da  garantia da origem do produto, a empresa micaelense 
refere que a atribuição do selo Marca Açores também introduz informação sobre a rastreabilidade do pescado

biental, a garantia é total a montante, 
uma vez que o pescado é comprado à Lo-
taçor, onde há todo um controlo das ar-
tes de pesca e dos períodos de defeso. Em 
termos de segurança alimentar, garan-
timos, aquando da receção, que haja uma 
verificação da frescura do pescado e uma 
reedição do gelo. Em paralelo, é dada 
uma refrigeração positiva que permite 

ANTÓNIO MINEIRO  
E ANDRADE, LDA 
 
+ 351 296 490 040 
Canada Conceição das Vinhas, S/N 
9600-095 Ribeira Grande 
antonio.mineiro@a-mineiro.pt 
São Miguel
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