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Negócios com MARCA AÇORES

Selo tem permitido  
“fidelizar mercados internacionais”

A Marques Britas SA, do Grupo Mar-
ques, existe na ilha de São Miguel, des-
de 1991, tendo nascido da visão dos seus 
fundadores de que seria possível aspirar 
a obras de construção civil de grande en-
vergadura nos Açores.  

A empresa, refira-se é atualmente líder 
de mercado em vários setores, nomea-
damente nas áreas de “produção e venda 
de betão, na produção de agregados, ser-
ração de madeiras e pedra de basalto, nos 
alumínios e na serralharia civil, aluguer 
de máquinas e viaturas”, aponta Roberto 
Amaral, diretor-geral da Marques Britas. 

Apesar de todos os produtos da em-
presa serem alvo do interesse do mer-
cado, a verdade é que a rainha deste ne-
gócio é a madeira de criptoméria. Esta 
espécie de árvore japonesa, introduzida 
na Região em meados do século XIX, 
acabou por se adaptar bem às caracte-
rísticas naturais do arquipélago. 

Ao longo dos anos, a criptoméria re-
velou-se uma madeira com caracterís-
ticas muito apetecíveis para o consumi-
dor e para o mercado internacional.  

“A criptoméria está inserida na cate-
goria de ‘soft wood’, por isso, é uma ma-
deira de baixa densidade. Também 
apresenta uma característica muito im-
portante que passa pela sua durabili-
dade natural; cada vez mais, os mer-
cados procuram madeira isenta de 
químicos”, explica o responsável. 

Não é, portanto, assim tão surpreen-
dente que a criptoméria seja um produ-
to muito procurado e que a exportação 
represente cerca de 95 por cento da que 
é produzida pelo Grupo Marques. 

“Grande parte da nossa produção é 
para exportação. Os nossos principais 
clientes são dos Estados Unidos da 
América e também temos alguns par-
ceiros, no continente, que estão ligados 
ao mercado da bricolage”, indica Ro-
berto Amaral. 

A grande marca diferenciadora da 
Marques Britas é mesmo a qualidade da 
madeira com que trabalha, bem como a 
sua dimensão, que a torna num produ-
to diferenciado. A origem, entretanto, é 
o seu maior trunfo.  

“Como é do conhecimento público, ad-

floresta, com o abate das árvores. Temos 
também a obrigação de limpar as matas 
e replantá-las e depois a madeira é leva-
da para a serração onde é serrada, ali-
nhada, seca, cortada nos topos, embala-
da em paletes, carregada em contentores 
e enviada para os vários destinos de ex-
portação”, faz também saber. 

A criptoméria nasce no concelho do 
Nordeste e conta com o certificado de 
origem Marca Açores, trazendo as 
maiores vantagens para o crescimento 
da empresa.  

“De facto, é um mecanismo ao dispor 
das empresas que torna possível alcan-
çar e fidelizar mercados internacionais, 
que, de forma isolada e própria, penso 
que seria  mais difícil de concretizar”, re-
conhece Roberto Amaral. ♦ 

Marques Britas    Empresa exporta 95 por cento da criptoméria que produz para os EUA e continente português. 
Com a Marca Açores reforça junto do cliente que a madeira cumpre com as melhores práticas ambientais

quirimos toda a nossa madeira ao Go-
verno dos Açores, que certificou, e fez 
muito bem,  a sua madeira 100% FSC® 
(Forest Stewardship Council®), sendo 
um importante factor de reconheci-
mento,  ao nível da sustentabilidade e 
gestão florestal,  pelos mercados inter-
nacionais”, esclarece o diretor-geral da 
empresa açoriana. 

Significa isto que a cadeia de custódia 
está impecável e que, tanto as condições 
de trabalho dos 180 funcionários da 
Marques Britas, como as boas práticas 
ambientais e florestais estão salvaguar-
dadas. É, de resto, algo muito apreciado 
pelos mercados internacionais que con-
fiam num produto que tem o seu pro-
cesso de produção bem definido. 

“Este negócio da madeira inicia-se na 

MARQUES BRITAS, SA 
 
+ 351 296 205 800 
Rua Joaquim Marques, 34 
9600-102 Ribeira Grande 
grupomarques@grupomarques.org 
São Miguel



Negócios com MARCA AÇORES
2 DOMINGO, 21 DE JULHO DE 2019 

AÇORIANO ORIENTAL 

“Vantagens da Marca 
Açores para a nossa  
loja são inúmeras”

A Loja dos Açores, na cidade de Lisboa, 
surgiu do desejo por parte de uma jovem 
estudante de poder encher a despensa 
com produtos dos Açores durante todo 
o ano e não apenas em época de férias. 
Este é um dos estabelecimentos comer-
ciais com gestão da fábrica de licores 
Eduardo Ferreira & Filhos, Lda e a lo-
calização, em Picoas, deve-se à procu-
ra de uma clientela diferenciada  que 
já existia noutras lojas. 

“No que toca à decoração da loja, nós 
acabámos por optar por um registo mais 
moderno e mais ‘clean’, com muita luz. 
Quisemos que tivesse as cores e ele-
mentos alusivos aos Açores - apostámos 
muito no azul, nas hortências – e a nos-
sa comunicação referencia alguns dos 
produtos mais típicos da Região”, conta 
Carolina Ferreira, gestora na empresa 
Eduardo Ferreira & Filhos. 

No entanto, desengane-se quem pos-
sa pensar que este é um serviço que in-
teressa apenas aos estudantes açorianos 
mais saudosos dos sabores da terra, por-
que os clientes - regista a empresária - 
são muitos e variados. 

“Temos o açoriano que está cá a estu-

dar e que vem à nossa loja fazer as com-
pras do mês e da semana; os açorianos 
que vivem cá e que querem recordar os 
nossos sabores e ainda o consumidor que 
foi aos Açores e que quer comprar os sa-
bores que experienciou nas ilhas. De-
pois, também temos o cliente que não 
conhece nada dos Açores, nunca visitou 
o arquipélago, mas tem vontade de ad-
quirir os nossos produtos”, especifica. 

Para satisfazer a exigência de uma 
clientela tão diversificada é essencial que 
os produtos correspondam às mais ele-
vadas expectativas. Por essa razão, o cui-

cada frasco de pimenta, compota ou 
qualquer outra delícia à escolha. 

“Nós procuramos ter produtos das 
nove ilhas dos Açores, ou seja, tanto se 
pode encontrar o exclusivo queijinho do 
Corvo, como os biscoitos de Santa Ma-
ria. Em termos de produtos que são top 
de venda, temos de falar no licor de ma-
racujá Ezequiel, do chá da Gorreana, da 
pimenta da terra e do queijo de São Jor-
ge”, esclarece a gestora. 

E se houver dúvidas quanto ao que levar 
para casa, o melhor mesmo é ouvir os con-
selhos do chefe de cozinha que passa pelo 
estabelecimento comercial na primeira 
quinta-feira de cada mês. As decisões são 
sempre difíceis, mas sempre se pode con-
tar com a ajuda do selo Marca Açores. 

“A palavra Açores gera muita curiosida-
de e está muito bem cotada no que toca aos 
continentais, daí a importância do selo que 
veio uniformizar um pouco isto. As van-
tagens da Marca Açores para a nossa loja 
são inúmeras, mas posso dizer que tem per-
mitido o acesso a novos consumidores e que 
possamos beneficiar de várias sinergias que 
nós sozinhos não teríamos conseguido es-
tabelecer”, confessa a responsável. ♦ 

Loja dos Açores  Estratégia de promoção e venda dos produtos das nove ilhas 
dos Açores tem resultado na capital portuguesa e conta com o impacto positivo 
da marca identitária da Região para captar novos clientes

LOJA DOS AÇORES 
 
+ 351 210 909 069 
Rua do Viriato 14C 
1050-235 Lisboa 
loja@merceariadosacores.pt 
Lisboa

dado com a escolha dos fornecedores é 
um dos pontos fundamentais. 

“Nós contamos com centenas de forne-
cedores: temos desde os fornecedores 
maiores até aos produtores mais peque-
nos, com um tipo de produção muito ex-
clusiva. É nossa preocupação acompanhar 
o fornecedor de modo a que os seus pro-
dutos, logo que disponíveis, venham pa-
rar às nossas lojas”, frisa Carolina Ferreira. 

Na Loja dos Açores o cliente também 
pode ter acesso a uma lista com os me-
lhores locais a visitar na Região ou uma 
explicação sobre o melhor uso a dar a 
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Selo “diferencia e premeia aqueles  
que tentam conseguir mais”  

É na magnífica Baía de Porto Pim, anti-
ga zona de baleeiros da ilha do Faial, lo-
calizada no centro da cidade da Horta, 
que vamos encontrar a Porto Pim Bay.  

O empreendimento nasceu em 2014 
como projeto de um casal com vonta-
de de fazer mais e melhor pela comu-
nidade onde vive. O local escolhido, um 
espaço de referência na cidade, era um 
antigo armazém para caiaques, o que 
inspirou a ideia de os manter disponí-
veis para os clientes dos apartamentos 
de charme que ali nasceram. 

“O empreendimento Porto Pim Bay 
tem cinco apartamentos, com modali-
dades variadas. Temos T0, um T1, dois 
T2 e um T3 extremamente amplo na 
torre, que é o nosso ex-lybris e dispõe de 
uma vista excelente para a baía”, refe-
re Roberto Vieira, sócio-gerente do ne-
gócio. 

São apartamentos espaçosos destina-
dos a famílias que goza de todas as co-
modidades e até de dois pátios interio-
res. A idealização e construção de todos 
eles uniram-se na preocupação com a 
diferença e no uso dos materiais certifi-
cados regionais e nacionais. 

“Tentámos usar o máximo possível de 
matéria primas sustentáveis; apostámos 

muito na criptoméria certificada dos 
Açores. Para nós era importante que o 
chão fosse de madeira por causa das 
crianças e de forma a ser um conforto”, 
prossegue Rosa Dart, também sócia-
gerente.  

O soalho foi feito com recurso ao eu-
calipto e no que toca às pedras a escolha 
recaiu sobre a pedra basáltica regional. 
A estrutura do empreendimento é mo-
derna e inovadora, e resulta de um tra-
balho bem planificado e cumprido ao 

tos que oferecemos aos clientes como 
os caiaques, toalhas de praia, as nos-
sas bicicletas…São pormenores que ten-
tamos juntar à dormida”, sinaliza a em-
presária    

Ainda antes da sua chegada, os clien-
tes até podem contar com um contacto 
do alojamento, alertando para algumas 
atividades extra que podem exigir mar-
cação prévia como, por exemplo, de wha-
le watching. Por este tipo de cuidados, a 
Porto Pim Bay é um alojamento certi-
ficado pela Marca Açores. 

“Penso que o selo da Marca Açores di-
ferencia e premeia aqueles que tentam 
conseguir mais. Nós não temos preten-
sões, mas temos consciência de que ofe-
recemos um bom serviço e penso que o 
selo é um reconhecimento do nosso tra-
balho”, afirma Rosa Dart, convicta de 
que a certificação “tem uma pedagogia 
por baixo e que passa por incentivar as 
pessoas a fazerem melhor e a oferece-
rem mais qualidade” 

No alojamento Porto Pim Bay ficamos 
a um passo da cidade e o mesmo se pode 
dizer em relação à praia que é uma das 
mais fantásticas do mundo. Somos re-
cebidos com calor e com uma atenção 
extra que nos faz sentir em casa. ♦ 

Porto PimBay  empreendimento turístico na Horta prima pela diferenciação e por um atendimento de qualidade.  
Proprietários consideram que a certificação de origem é proveitosa e que obriga os empresários a superarem-se 

PORTO PIM BAY,  
ATIVIDADES TURISTICAS LDA. 
+ 351 967 040 637 
Rua Nova, 7 
9900-023 Horta 
reservas@portopimbay.com 
Faial

pormenor por este casal de empreen-
dedores. 

Além do encanto e do conforto que 
uma estadia na Porto Pim Bay sugere, 
há também um lado de entretenimento 
reservado a todos aqueles que por lá pas-
sam. A zona é central na cidade da Hor-
ta e muito próxima da praia, pelo que é 
sempre possível lançar os caiaques ao 
mar e desfrutar deles por um pouco. 

“Como estamos aqui numa zona de 
praia temos uma série de equipamen-
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Certificação garante  
ao cliente que  
“o produto é confiável”

A Peixaria Filipe & Gorete, localizada 
em Santa Maria, é um negócio de fa-
mília que começou por ser um serviço 
ambulante de venda de peixe, crescen-
do para estabelecimentos fixos que hoje 
se encontram no Mercado Municipal 
de Vila do Porto e no Supermercado 
O Ângelo. 

Apesar desta evolução, a peixaria Fi-
lipe & Gorete manteve-se fiel à raiz do 
negócio, continuando o serviço de dis-
tribuição de restaurantes e ao domicílio 
que dentro de pouco tempo será ainda 
mais facilitado.  

“Em breve, vamos estar a prestar um 
serviço mais fixo e fiável ao cliente, que 
vai poder encomendar numa platafor-
ma online para entrega imediata”, adian-
ta Paulo Santos, distribuidor da peixa-
ria mariense. 

Como alimento de alto valor é natural 
que o peixe seja muito apreciado ao lon-
go de  todo o ano, mas também é um fac-
to que as preferências do consumidor 
vão variando consoante a estação.  

“Durante o verão o peixe mais procu-
rado é o atum, o lírio, o encharéu e a veja 
também, que é procurada durante o ano 
inteiro devido à qualidade dela aqui na 
nossa ilha. No Inverno, o mais procura-
do é o peixe para a sopa, para assar no 
forno e cozer”, regista o responsável. 

Para além desta sazonalidade, é pre-
ciso ter em conta igualmente as neces-
sidades do produto para exportação já 
que a qualidade da peixaria Filipe & Go-
rete não passa despercebida noutros 
pontos do país.  

“Os peixes que exportámos mais são a 
veja e o atum. A veja é maioritariamen-
te exportada para a Madeira e o atum vai 
para os nossos clientes no continente e 
em Espanha, que já há algum tempo que 

nos procuram pela qualidade e o servi-
ço que prestamos”, diz Paulo Santos,  

“Na parte da exportação, os nossos 
principais clientes são os grandes res-
taurantes, como os de sushi, e de uma li-
nha mais alta que procuram sempre uma 
boa qualidade do peixe. O nosso é sem-
pre fresco e é apanhado de mão e não de 
trol de palangre, por isso tem uma gran-
de procura”, faz questão de destacar. 

O facto de ser um negócio de família 

que gosta de peixe, mas não quer espi-
nhas, tentamos fazer um filete e é mui-
to por causa dessas pequenas coisas que 
eles regressam aqui à peixaria”, indica 
Sónea Cabral, manipuladora de peixe. 

Na peixaria Filipe & Gorete encon-
tramos mais do que o cumprimento ri-
goroso dos padrões de qualidade. Cada 
colaborador contribui para um am-
biente de confiança que é reforçado pelo 
selo de certificação Marca Açores. 

“Todo o nosso produto é certificado 
pela Marca Açores e ter o selo foi uma 
mais-valia porque os clientes, hoje em 
dia, já procuram algo que lhes dê con-
fiança. Ou seja, sabem que o produto é 
confiável e que nós trabalhámos para 
isso”, considera Paulo Santos. 

Ter gosto pela profissão, conhecer as ne-
cessidades de cada cliente, acompanhar os 
novos tempos, atender à pesca sustentá-
vel que prefere a qualidade à quantidade, 
bem como ter um peixe excecional e um 
selo que o certifica são os segredos para um 
negócio familiar bem-sucedido. ♦ 

Peixaria Filipe & Gorete   abre portas em Santa Maria e exporta peixe para a Madeira e Espanha. 
O cumprimento dos padrões de qualidade contribui para um ambiente de confiança junto do 
cliente que é reforçado pela Marca Açores

facilita o conhecimento personalizado 
de cada cliente, mais um elemento que 
contribui para que este seja um serviço 
com elevada procura. 

“Geralmente, o cliente quando vem 
aqui pergunta como deve cozinhar o seu 
pescado e eu tento sempre dizer qual é 
a melhor maneira para a espécie de pei-
xe que comprou (…) Se for uma pessoa 

PEIXARIA FILIPE & GORETE, LDA 
 
+ 351 296 882 403 
Bairro de São Lourenço, 9/10 
9580-408 Vila do Porto 
peixariafg@gmail.com 
Santa Maria
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