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Negócios com MARCA AÇORES

Selo ajuda a valorizar  
toda a fileira da pesca 
nos Açores

Realizar as operações de primeira venda 
do peixe e respectivo controlo, criando as 
condições necessárias à produção, dis-
tribuição e comercialização de pescado 
da Região Autónoma dos Açores. É esta 
a missão da Lotaçor, empresa açoriana 
com mais de 30 anos de atividade. 

“A Lotaçor surge na sequência da Au-
tonomia, em que foi criado o serviço re-
gional de lotas e vendagem, por volta de 
1979. Assim, em 1981 foi criada a Lota-
çor como empresa pública. A partir de 
2005, passou a ser o que conhecemos 
hoje, ou seja, uma sociedade anónima: 
Lotaçor, Serviço de Lotas dos Açores SA”, 
refere Cíntia Machado, presidente do 
Conselho de Administração. 

A Lotaçor desempenha ainda diversos 
serviços relacionados com a sua ativida-
de principal, dos quais se destaca a pres-
tação de apoio à classe piscatória. 

“Para prossecução da sua missão, a Lo-
taçor tem a sua condição de serviços de lo-
tas e entrepostos, que é, por assim dizer, 
o ‘core business’ da empresa. Temos, tam-
bém, a condição de serviços nos portos de 
pesca, que é para fazer face à gestão dos 

portos e núcleos de pesca com delegação 
de competências da Região Autónoma dos 
Açores. Temos serviços partilhados na área 
administrativa, financeira recursos hu-
manos, entre outros, e, à volta das nove 
ilhas, temos 11 lotas, uma em cada ilha e 
duas na Terceira e São Miguel. Há, ain-
da, dez entrepostos frigoríficos, alguns a 
cargo das associações de pesca, 30 postos 
de recolha e uma panóplia de equipa-
mentos e infraestruturas por toda a região.” 

duto final. Temos uma grande preocupa-
ção na higienização das nossas instalações, 
com a cadeia de frio e com a qualidade da 
água e do gelo com que trabalhamos.” 

Certificada pela Marca Açores, a Lo-
taçor assegura, assim, produtos de qua-
lidade, garantindo ao consumidor a con-
fiança e origem do pescado. 

“O trabalho que temos feito na valori-
zação do pescado dos Açores, associan-
do-o a uma arte de pesca artesanal em ma-
res despoluídos, foi concluído com ‘uma 
cereja no topo do bolo’ que é a Marca Aço-
res. É algo que permite ter a certeza que 
o peixe que é transacionado à volta do 
mundo é, de facto, dos Açores, associan-
do-o a uma marca de qualidade e ras-
treabilidade, evitando que o consumidor 
seja enganado e permitindo, cada vez 
mais, a valorização de toda a fileira da pes-
ca nos Açores”, adianta Cíntia Machado. 

Maioritariamente artesanal, a pesca 
nos Açores, que remonta à colonização 
das ilhas, explora cerca de 80 das mais de 
500 espécies marinhas. Entre elas, des-
tacam-se o atum, o boca negra, a abrótea, 
o espadarte e o mero. ♦ 

Lotaçor   Administração da empresa diz ver na certificação Marca Açores mais um 
sinal de confiança dado ao consumidor sobre a rastreabilidade e qualidade do pescado 
regional, o que se traduz numa crescente valorização do produto nos mercados externos

LOTAÇOR - SERVIÇO DE LOTAS  
DOS AÇORES, SA 
 
+ 351 296 302 580 
Rua Engº Abel Ferín Coutinho, 15 
9500-191 Ponta Delgada 
info@lotacor.pt 
São Miguel

Trabalhando com as nove ilhas dos 
Açores, pela Lotaçor passam, diaria-
mente, cerca de 20 toneladas de peixe. 

“Varia conforme os anos, as qualida-
des das safras, as quantidades de cap-
turas que as embarcações conseguem fa-
zer. Por exemplo, nos últimos anos, temos 
descarregado em lota mais de cinco mil 
toneladas de pescado. Aqui, em Ponta 
Delgada, são descarregadas e vendidas 
diariamente à volta de dez toneladas”, re-
vela Raúl Medeiros, responsável pelo Ser-
viço de Lotas de São Miguel. 

A qualidade e a segurança alimentar é 
uma das preocupações permanentes e es-
tratégicas ao nível do investimento e da 
inovação, uma vez que a Lotaçor as con-
sidera uma exigência do mercado, mas 
também um fator diferencial para a região. 

“Todas as lotas e entrepostos da Lota-
çor têm um controlo veterinário, são certi-
ficadas pela APCER e temos implementa-
do o sistema HACCP. A empresa tem feito 
um grande investimento nas suas estrutu-
ras e na formação dos funcionários de modo 
a melhorar cada vez mais os nossos servi-
ços e, acima de tudo, a qualidade do pro-



Negócios com MARCA AÇORES
2 DOMINGO, 9 DE JUNHO DE 2019 

AÇORIANO ORIENTAL 

Marca Açores é garantia de “vantagens 
palpáveis e concretas”

Be Accori. É esse o nome da marca própria 
de joalharia temática da Ourivesaria Te-
les, que abre portas em Angra do Heroís-
mo desde 1928, facto que faz dela a mais 
antiga da ilha Terceira. Mas longevidade à 
parte, o que tem de especial a coleção? 

A Be Accori, que foi lançada em 2015, 
inspira-se na natureza dos Açores e traz 
para a preciosa e ancestral arte de criar 
jóias o que ela tem de mais particular, 
replicando algumas das plantas endé-
micas que fazem parte do património 
e da flora das nossas ilhas vulcânicas. 

“Criámos isso essencialmente para o 
turismo e procurámos chegar aos vários 
tipos de segmento do mercado, com al-
gumas peças um pouco mais arrojadas”, 
confessa Lurdes Teles, ela que é sócia-
gerente da António Teles  Herdeiros 
Lda., um negócio familiar que tem sa-
bido resistir à voragem do tempo, atre-
vendo-se a expandir. 

Independentemente da estratégia ini-
cial, prossegue a responsável, “tem sido 
uma grande satisfação verificar que os 
locais têm apreciado a marca e que vêm 
eles próprios comprá-la. 

A marca refira-se, vai fundamental-
mente beber inspiração à família dos ar-
bustos e árvores de pequeno porte da 
Região, mas não se coibiu de recorrer a 
material natural como a obsidiana (vi-
dro vulcânico). Recentemente lançou a 
linha da “Hortênsia” – espécie oriunda 
do Japão mas que nos caracteriza e bre-
vemente lançará mais duas linhas en-
démicas a “Urze” e o “Louro”. O arrojo 

da ideia e do design ousado fê-la por isso, 
entrar para o mundo de produtos com 
garantia de origem Marca Açores, cer-
tificação que rapidamente lhe valeu 
“vantagens palpáveis e concretas”. 

É de resto, o que confirma Lurdes Te-
les, trazendo ainda fresco na memória o 

O negócio ganhou fôlego e transformar 
a oficina numa ourivesaria foi um processo 
natural. Hoje, volvido quase um século, 
netos e bisnetos prolongam o sonho do lis-
boeta e vão dando vida aos seus. 

A exemplo disso, a família inaugurou 
dois novos conceitos em 2008, a “Teles 
– Momentos com Valor” e a “Horas & 
Objetos – Momentos com Estilo”. E se a 
primeira assume-se como um espaço 
moderno, socializador e vocacionado 
para a joalharia clássica sofisticada, de 
moda e de coleção, a segunda apresen-
ta-se como uma boutique inovadora, di-
nâmica e uma montra de relógios, aces-
sórios e objetos de marca para homem 
e senhora. 

Entretanto, além de vender, a Ouri-
vesaria Teles mantém viva outra essên-
cia do ofício, pelo que realiza serviços de 
reparação e restauro em artigos de ou-
rivesaria. ♦ 

Ourivesaria Teles  – Negócio familiar com quase um século de existência continua a dar vida à mais antiga ourivesaria da ilha Terceira. 
Em 2015, ousou criar a marca própria Be Accori e hoje, de braço dado, com o selo da Marca Açores tem-na podido mostrar além-mar

BEACCORI FEEL AZORES 
ANTÓNIO TELES HERDEIROS LDA 
+ 351 295 213 707 
Rua Direita, 49 - Sé 
9700-066 Angra do Heroísmo 
geral@ourivesariateles.com 
Terceira

feedback positivo da passagem da Be Ac-
cori pelo Taste Azores em Lisboa, a con-
vite da SDEA – Sociedade para o Des-
envolvimento Empresarial dos Açores. 

“Foi muito agradável a recetividade 
que as pessoas tiveram às peças que ven-
demos. Se não tivéssemos o selo da Mar-
ca Açores não estaríamos de maneira al-
guma naquele evento e não poderíamos 
de modo algum beneficiar disso.” 

Em Angra do Heroísmo, cidade clas-
sificada como património mundial pela 
UNESCO, quem quiser adquirir um ar-
tigo da Be Accori pode deslocar-se à Rua 
Direita nº 51 e brevemente online na loja 
“Teles – jóias e relógios online.” 

A conceituada ourivesaria foi funda-
da há 91 anos por António Teles, ourives 
de profissão e amador teatral que nas-
ceu em Lisboa, mas que se apaixonou 
por Angra do Heroísmo, onde veio a fi-
xar residência e a abrir a sua oficina. 
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Selo seduz clientes para os pratos  
com produtos regionais

Situado no concelho da Lagoa, em São 
Miguel, o restaurante Paladares da Quin-
ta é um espaço privilegiado com uma his-
tória para contar: de uma quinta que já 
funcionava como centro de convívio para 
bons gastrónomos, nasceu um negócio 
de família em 2009. 

O espaço exterior manteve-se, de res-
to, como centro das atenções do restau-
rante, já que as salas envidraçadas mos-
tram  todo o esplendor  de um jardim 
arborizado e cultivado que se estende 
por uma área a rondar os seis mil metros 
quadrados. 

“Nós já tínhamos esta quinta - já era da 
família há muitos anos - e como os gastró-
nomos se reuniam todos aqui propus ao 
meu pai que abríssemos um restauran-
te”, revela o sócio-gerente do restaurante 
Paladares da Quinta, Ferdinando Silva.   

“Foi surgindo a ideia e, em abril de 
2009,  resolvemos avançar para a cons-
trução do restaurante. Quisemos criar 
algo que não enclausurasse o cliente, que 
a pessoa pudesse estar a comer e sentis-
se que estava num ambiente diferente, 
na natureza”, completa o empresário. 

Ao espaço,  reconhecido com o pré-
mio World Architecture em 2011, as-
sociam-se uma padaria e uma pastela-

ria que se dedicam exclusivamente a este 
restaurante, cujo conceito gira à volta da 
diferenciação do mercado. 

“Tentamos ter uma cozinha que espe-
lhe a gastronomia de norte a sul do país 
(...) O meu pai era do Alentejo, portan-
to, temos muita influência continental e 
foi por isso que procurámos diversificar” 

 A diferença chega também pela tec-
nologia, pelo que a consulta da ementa 
e os pedidos estão à distância de um cli-
que no Ipad. 

“A gastronomia portuguesa é muito di-
versificada e explicar isso a um estran-
geiro não é fácil. Então, a única forma que 
me lembrei foi a de fazer alguma coisa que 

A cozinha portuguesa é, entretanto, a 
estrela deste restaurante e o mesmo se 
pode e deve dizer dos vinhos que a acom-
panham. 

“Eu só vendo vinhos portugueses e, na-
turalmente, faço uma seleção dos vinhos 
regionais. Acho que se deve apostar no 
que é nosso. Foi uma opção e penso que 
tem sido uma aposta ganha”. 

Uma ementa cuidadosamente sele-
cionada num espaço onde reinam a ele-
gância e o requinte, um nível de exigên-
cia que se traduz na associação ao selo 
Marca Açores. 

“O selo Marca Açores faz com que os 
açorianos, mas sobretudo os estrangei-
ros possam facilmente identificar os pro-
dutos regionais. Desde que eu tive a fe-
licidade de ter conseguido pôr o selo da 
Marca Açores nos Ipad houve um in-
cremento de pedidos de produtos da Re-
gião. Nota-se perfeitamente que isso tor-
na as pessoas mais suscetíveis de 
optarem pelos produtos açorianos”.  

Os pratos mais populares são o polvo, 
o leitão, o bife, o cherne, o atum, o par-
go e o goraz. O leque de opções é vasto, 
tal como a procura, mas o restaurante 
diz-se pronto para responder aos pala-
dares mais exigentes. ♦ 

Paladares da Quinta  Restaurante que abre portas no concelho da Lagoa alia a boa gastronomia à inovação tecnológica.  
A essa relação associa-se a Marca Açores, que tem, cada vez mais, orientado os clientes do espaço para as opções regionais 

PALADARES DA QUINTA 
 
+ 351 296 965 306 
Canada de St.ª Bárbara, 40 
9560-141 Lagoa 
geral@paladaresdaquinta.pt 
São Miguel

começou em papel mas depois o gasto era 
enorme e eu pensei: por que não criar 
uma aplicação? Falei com um amigo meu 
que é developer da Apple e desenvolve-
mos a aplicação que vai estar disponível 
na ‘app store’ para que o cliente possa fa-
zer o pedido diretamente de casa, chegar 
aqui e sentar”. 

A inovação tem sido uma grande aju-
da também para os estrangeiros que po-
dem escolher por entre as dez línguas 
disponíveis, o que facilita a  comunica-
ção e a rapidez do serviço. 
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“Marca Açores acelerou 
crescimento da Azores Meet”

A Azores Meet foi fundada em 2015, mas 
está na área da importação e exportação 
de produtos alimentares há cerca de cin-
co anos, produzindo e comercializando 
carnes bovinas de qualidade e procedên-
cia garantida. A sua localização na Mace-
la - no antigo fumeiro de Santo Antão, uma 
extinta salsicharia na ilha de São Jorge - 
reflete o interesse da empresa em não es-
quecer a tradição da ilha onde se insere. 

E a nova loja na vila das Velas é a pro-
va do crescimento sustentado que de-
fende com novos funcionários, tendo em 

vista manter os critérios de sabor e qua-
lidade e, como tal, a confiança e satis-
fação dos clientes. 

“O objetivo a cumprir passa por utilizar 
sempre produtos 100 por cento dos Aço-
res, carne 100 por cento Açores, certificar 
essa carne e não entrarmos no negócio da 
quantidade mas, sim, da qualidade”, apon-
ta João Martins, gerente da empresa. 

“Os valores da empresa acompanham 
um pouco aqueles que eu emprego na 
minha vida”, acrescenta o empresário, 
dando nota de que a ação da Azores 
Meet faz-se sempre nortear por critérios 
de seriedade, de exigência e competiti-
vidade. 

Para manter padrões de qualidade tão 
elevados os primeiros cuidados, como não 
poderia deixar de ser, são para com a ma-
téria prima e condições em que é criada. 

“O nosso gado biológico é 100 por cen-
to criado nos pastos - os nossos animais 
andam atrás das mães, bebem leite, co-
mem erva e seguem para o matadouro, 
enquanto que o não biológico come al-
gum tipo de ração nos últimos dois a três 

meses de vida, rações essas que são con-
troladas com um teor de qualidade”. 

 O tratamento da carne passa pela 
desmancha, embalamento e rotulagem, 
seguindo para a loja das Velas ou para 
outras no continente português. O pro-
cesso cumpre exemplarmente com os 
critérios do selo de origem da Marca 
Açores, de que fazem parte todos os 
cortes, bem como alguns preparados e 
enchidos. E essa, considera o gerente 
da empresa jorgense, é uma relação 

Além do novilho, a loja providência ou-
tras carnes - porco de criação local, frango, 
peru e coelho, um leque de possibilida-
des que, mais uma vez, demonstra a aten-
ção prestada à comunidade envolvente. 

“Temos as nossos hambúrgueres já bas-
tante conhecidas - mistas ou totalmen-
te de carne de bovino -, espetadas, al-
môndegas, rolos de carne recheados e 
também carne picada. São tudo produ-
tos que nos identificam” e procurados pelo 
“cliente já assíduo”. 

 No entanto, essa exigência com a vida 
moderna não exclui a tradição, pelo que 
os clientes das ilhas do Triângulo e res-
tantes açorianos - tanto os que cá vivem, 
como os que estão emigrados - têm opor-
tunidade de reviver os sabores ancestrais 
da Região por força das receitas que a Azo-
res Meet teima em não deixar morrer. 

“As pessoas ao virem cá de férias per-
guntavam muito pela linguiça e molha de 
fígado do Topo. Então, houve um trabalho 
de recuperação dessas receitas através de 
pessoas mais idosas que as sabiam fazer de 
forma tradicional, à moda antiga”. ♦ 

Azores Meet  Empresa de São Jorge dedica-se à importação e exportação de produtos 
alimentares. Com carne bovina biológica e não biológica, teve na Marca Açores o apoio para 
aumentar a competitividade do negócio

com vantagens e responsabilidades de 
parte a parte. 

“O selo Marca Açores é uma vantagem 
que nós temos para que o cliente que não 
nos conhece melhor identifique a origem 
e possa comprovar também a sua quali-
dade do produto. Sentimos que o selo 
Marca Açores associado à participação 
em feiras e eventos levou a uma acelera-
ção do crescimento da empresa. Vemo-la 
a crescer todos os anos e gradualmente, 
que é como gostamos”.   

AZORES MEET, LDA 
 
+ 351 261 249 437  
Lugar da Macela - Santo Antão 
9875-030 Calheta 
geral@azoresmeet.pt, 
São Jorge
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