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Negócios com MARCA AÇORES

Certificado “enriquece, distancia  
e diferencia” os produtos Sicosta

A Sicosta contribui para a gastronomia 
açoriana há mais de 80 anos, orgulhan-
do-se de manter o sabor tradicional dos 
seus primeiros dias e do cariz inovador 
e moderno que o negócio tem imprimi-
do de geração em geração e diante do se-
tor empresarial regional. 

“A Sicosta é formada nos anos 20 
pelo meu avô, numa altura em que se 
utilizavam ‘os baixos’ da casa para fa-
zer uma salsicharia (ou charcutaria, 
como se chamava antigamente). O nos-
so grande salto dá-se em 1999 quan-
do construímos esta nova unidade in-
dustrial - com tecnologias bastante 
avançadas para a altura – e começámos 
a investir em novos mercados”, afirma 
Messias Teves, sócio-gerente da em-
presa familiar nascida na Lagoa, em 
São Miguel. 

Altamente especializada na transfor-
mação da carne de suíno, nas vertentes 
de corte de carne fresca, salsicharia tra-
dicional e fina, a Sicosta também co-
mercializa uma grande variedade de 
produtos derivados de carne de bovino 
e aves com receitas que têm quase um 
século e que se apresentam, hoje, ade-
quadas às exigências do presente. 

“As receitas têm todas origem familiar. 

É óbvio que foram evoluindo ao longo 
dos tempos e vão sendo adaptadas con-
soante o mercado em que estamos a 
atuar”, explica Pedro Matos, Diretor Co-
mercial da empresa. 

Foi também criada uma linha dire-
cionada para aqueles que mais se preo-
cupam com a sua saúde e bem-estar, 
produtos com menos sal, gordura e 
conservantes. 

“Também criámos uma linha de pro-
dutos, em que houve uma preocupa-
ção quanto ao teor do sal. Preocupa-
mo-nos em criar produtos com menos 

A constante preocupação e aposta na 
certificação dos seus produtos, levou a 
que, em 2015, a empresa regional ade-
risse ao selo Marca Açores, o que se tra-
duziu em vantagens concretas.  

“Foi uma grande aposta nossa e quan-
to aos benefícios são muitos. A Marca 
Açores é uma marca muito forte, que 
diferencia os nossos produtos de ou-
tros grandes concorrentes que estão no 
mercado ou a entrar no mercado re-
gional. Para além de ser uma imagem 
de marca muito forte, a palavra Açores 
enriquece, distancia e diferencia os pro-
dutos regionais”, destaca o sócio-ge-
rente Messias Teves. 

Como espírito de missão, importam a 
contribuição para a economia, o bem-
estar dos funcionários e o desejo de le-
var o nome Açores mais longe. 

O nosso espírito de missão, em pri-
meiro lugar, é o de contribuir para a eco-
nomia dos Açores – já temos alguma di-
mensão e muitas famílias a depender de 
nós – e, se possível, aumentar o número 
de postos de trabalho. Em segundo lu-
gar, e uma vez que já estamos a atuar fora 
do mercado regional, a nossa missão é a 
de levar a palavra Açores o mais longe 
possível”, declara o proprietário. ♦ 

Sicosta  Com os olhos postos em novos mercados e empenhada em levar “o nome dos Açores mais longe”, a empresa familiar 
alicerça a estratégia para atingir esses objetivos na garantia de qualidade que a Marca Açores confere aos seus produtos

gordura, conservantes e intolerantes, 
e com mais produtos naturais”, subli-
nha o responsável. 

Aspeto fundamental do exercício da 
empresa é a área de segurança e quali-
dade alimentar, que assume extrema im-
portância para o grupo Sicosta.  

“Um dos princípios para assegurar a 
qualidade e segurança alimentar, é a qua-
lidade da matéria-prima. E, essa, nós 
temo-la assegurada pela Anzortif, em-
presa do grupo com técnicos e técnicas 
especializados em produção animal, que 
garantem o bem-estar animal e o cum-
primento dos requisitos legais”, faz saber 
Natércia Martins, responsável pelo De-
partamento de Qualidade da Sicosta. 

SICOSTA - SOCIEDADE 
INDUSTRIAL DE CARNES, LDA 
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9560-302 Lagoa 
sicosta.geral@gruposicosta.pt 
São Miguel
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Selo veio “abrir portas” 
às ambições da Adega 
da Graciosa

A Adega Cooperativa Agrícola da Ilha Gra-
ciosa criou os seus primeiros estatutos em 
1958, mas foi em 1962 que colheu o vinho 
pela primeira vez. O seu nascimento e pos-
terior crescimento, ao longo dos anos, têm 
um ponto em comum: a vontade e neces-
sidade dos produtores da Graciosa orga-
nizarem a venda dos seus produtos atra-
vés de uma entidade que garantisse 
igualmente a qualidade de toda a produ-
ção que é entregue.  

“A partir daí, continuou a crescer, a en-
trar vinho: só recebia vinhos brancos, 
verdelhos, arintos e terrantez. Depois, 
com a necessidade dos sócios começou 
a receber vinhos tintos, de cheiro e ou-
tros”, recorda João Picanço, presidente 
da Adega Cooperativa. 

Para além do vinho, que encontramos 
nas castas naturais da ilha em verdelho, 
arinto ou terrantez, e que chega maiori-
tariamente de Santa Cruz e de Guada-
lupe, a Adega Cooperativa da Ilha Gra-
ciosa, sentiu a necessidade de criar novos 
estatutos que lhe permitissem trabalhar 
igualmente com outros produtos. 

“Os produtos que nós trabalhamos, com 
esta alteração dos estatutos e da própria 
Cooperativa como tinha pouco vinho e ha-

via necessidade de recuperá-la, tivemos 
que optar por outros produtos, como é o 
caso da meloa, o alho, compota de uva e 
de meloa”, elenca o responsável. 

Mas nesta Adega Cooperativa, há um 
ex-libris que nos remete de imediato 
para as delícias da ilha: o vinho Pedras 
Brancas.  

“É feito de verdelho, arinto e boal, com 
uma categoria de DOP [Denominação de 
Origem Protegida”, explica João Picanço. 

O Pedras Brancas “é um dos vinhos 
com maior frescura devido à sua acidez, 
perfeito para acompanhar mariscos, pei-

quinarias, uma espécie de nova tradi-
ção. Ou seja, algumas máquinas foram 
sendo introduzidas no processo de plan-
tio, recolha e entrega, mas o cerne do tra-
balho que lá é feito advêm dos conhe-
cimentos partilhados ao longo do tempo 
– uma combinação perfeita a que se jun-
ta o selo Marca Açores. 

“É uma certificação e uma garantia 
que o produto é original. As pessoas vão 
comprar o produto com mais vontade e 
com mais segurança daquilo que estão 
a comprar”, considera João Picanço. 

“Neste momento, todos os produtos 
que a Adega Cooperativa comercializa 
têm o selo Marca Açores, um reconheci-
mento que o produto é dos Açores. É uma 
mais-valia para um produto da terra e 
todos nós sabemos que há uma procu-
ra pelo produto dos Açores…É um abrir 
de portas”, acrescenta Nélia Pereira. 

Uma maior variedade de produtos, é 
por aí que passa o futuro desta adega 
cooperativa da ilha branca, mantendo a 
qualidade em níveis elevados através de 
uma seleção rigorosa dos produtos que 
são entregues pelos produtores e intro-
duzindo as inovações necessárias para 
acompanhar os tempos. ♦ 

Adega Cooperativa da Ilha Graciosa  Estrutura tem vindo a modernizar-se  
e a diversificar a gama de produtos ao longo dos últimos anos.  Responsáveis revelam  
que o interesse dos consumidores disparou com a implementação da Marca Açores

xes e queijos”, completa Nélia Pereira, 
encarregada de Armazém. 

Tratados maioritariamente de forma 
biológica, todos os produtos são recebi-
dos, selados e embalados na cooperati-
va, particularidade que leva a que a qua-
lidade seja uma característica forte e um 
motivo pelo qual produtos como o fa-
moso alho vermelho e a deliciosa meloa 
da Graciosa sejam considerados produ-
tos de eleição.  

“O alho da Graciosa é conhecido por 
ter a casca rosa e um sabor intenso. A 
meloa tem uma casca rugosa, é doce e 
apetecível. A Adega pondera ter pasta 
de alho também e o mel da Graciosa”, dá 
nota Nélia Pereira. 

Todos estes produtos nascem da com-
binação de métodos tradicionais e ma-

ADEGA E COOPERATIVA AGRÍCOLA 
DA ILHA GRACIOSA, C.R.L. 
 
+ 351 295 712 169 
Charco da Cruz, 12 
9880-308 Santa Cruz da Graciosa 
pedrasbrancas-graciosa@hotmail.com 
Graciosa
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Certificação “traz grande valor”  
ao pescado açoriano

A FatTuna foi fundada em 2016 e é 
uma empresa que trabalha com uma 
técnica ancestral que permite que o 
peixe se mantenha mais fresco, du-
rante mais tempo, e com o sabor bem 
mais apurado. 

“A FatTuna tem uma marca por de-
trás da sua própria marca que é a téc-
nica Ikejime, além de trabalhar com o 
peixe do dia. O Ikejime é uma técnica 
feita logo após a captura e, por sua vez, 
traz muitas vantagens ao pescado. Essa 
mesma técnica inicialmente foi feita 
por nós, elementos da FatTuna, e ensi-
nada depois aos pescadores, que já o fa-
zem por conta própria”, explica Milton 
Carreiro, chefe dos cortadores na em-
presa açoriana. 

Assim se garante que este método de 
captura seja bem desempenhado no 
momento certo, criando uma linha de 
produção desde a apanha até ao con-
sumidor. 

“Desta maneira conseguimos fazer um 
contrato de venda direta através da Lo-
taçor, da Associação dos Pescadores e do 
próprio mestre da embarcação – somos 
quatro entidades envolvidas na assina-
tura do contrato – onde definimos a es-
pécie a ser capturada, o seu calibre e o 

preço a ser pago por nós ao pescador”, 
começa por explicar Afonso Van Uden, 
sócio gerente da FatTuna. 

Desse modo, prossegue, é possível “va-
lorizar o pescado, que é algo que muito 
gente fala” mas está inteiramente de-
pendente “da qualidade, por um lado” e 
do “comprador que pague esse preço e 
consiga colocar esse peixe de qualidade 
no mercado certo”.  

A restauração é maioritariamente o 
consumidor final da FatTuna e o facto 
do controlo de qualidade começar no 
momento da captura é uma mais-valia 

sivos para a exportação para os Esta-
dos Unidos da América, o que signifi-
ca que os padrões de qualidade se exi-
gem cada vez mais elevados. 

Todo o pescado da FatTuna traz o selo 
Marca Açores, uma palavra que é uma 
verdadeira jóia no mercado. 

“A palavra ou a marca Açores, por si, é 
algo que traz grande valor aos produtos 
açorianos. Portugal Continental e tam-
bém outros países que não o nosso, 
olham para os Açores como uma péro-
la. Esta é uma marca a que queremos es-
tar sempre ligados e achamos que, de 
facto, o que está por trás da Marca Aço-
res é para ser valorizado por todos nós e 
pela indústria seja ela qual for”, susten-
ta o sócio-gerente da FatTuna. 

Peixe que chega à mão de chefs com 
estrelas Michelin e à restauração um 
pouco por toda a Europa. Técnicas an-
cestrais usadas com o único objetivo de 
criar uma linha de produção em que o 
pescado se mantém mais fresco du-
rante mais tempo. 

A FatTuna tem vindo a crescer a pas-
sos largos desde a sua fundação e man-
tém o foco inicial: produto de qualida-
de que seja digno da sua fabulosa origem 
que é o mar dos Açores. ♦ 

FatTuna  Empresa introduziu a técnica de captura japonesa ‘Ikejime’ no arquipélago e exporta pescado de “altíssima qualidade”  
para vários mercados internacionais. A Marca Açores é o aliado que confirma o valor do peixe açoriano que vende ao mundo

fundamental e diferenciadora do servi-
ço prestado pela empresa micaelense.  

“Aqui a forma ideal de capturar um 
peixe será através ‘de linha de mão’, car-
reto elétrico, portanto, tudo o que seja 
sentir o peixe, ferrá-lo, colocá-lo a bor-
do e aí matar o pescado, pô-lo em água 
do mar com gelo – fazer uma salmoura 
– e, então, seguir para a caixa da lota com 
gelo laminado por cima. Será um peixe 
de altíssima qualidade”, esclarece e as-
segura Afonso Van Uden. 

Já na sua fábrica própria, em Rabo 
de Peixe, os dez colaboradores traba-
lham com os mercados de Portugal 
Continental, Áustria, Espanha, Ho-
landa e já foram dados os passos deci-

FAT TUNA 
COMÉRCIO DE PEIXE, LDA 
 
+ 351 296 098 061 
Estrada regional da Ribeira Grande km8, 
Nº5, Vila de Rabo de Peixe, 9600-102 
Ribeira Grande  
fattuna@fattuna.com 
São Miguel
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Marca Açores deu-nos  
“novos mercados”

A Boa Fruta é uma empresa familiar com 
sede na Fajã de Baixo, em São Miguel, que 
existe desde 2016 e é gerida por quatro ir-
mãos que deram continuidade ao traba-
lho do seu avô, comercializando produtos 
focados na produção regional, sendo o 
mais procurado o ananás dos Açores. 

“A Boa Fruta comercializa ananás, ba-
nana e maracujá dos Açores, e recente-
mente lançou novos produtos já transfor-
mados com o ananás regional – o licor, a 
compota e a queijada de ananás”, indica 
José Dâmaso, sócio-gerente da empresa. 

O responsável dá nota que “o ananás 
dos Açores é extremamente apreciado. 
Primeiro, pelo seu sabor e depois, tam-
bém, pelo seu método de produção que é 
completamente diferente; muito mais 
sustentável, com utilização de fertilizan-
tes orgânicos nos seus substratos”. 

O ananás é normalmente designado 
como o fruto-rei e na empresa Boa Fruta o 
cuidado com a sua coroa tem muito que se 
lhe diga. Mas ao contrário do que se pode-
rá pensar, a preocupação não é que a coroa 
seja maior, mas precisamente o inverso. 

“A coroa do ananás dos Açores é mais pe-
quena que a dos restantes ananases por-
que nós fazemos com que ela assim seja, 
através da chamada técnica de capação: 
nós removemos o meristema apical cen-
tral da coroa fazendo com que pare de cres-
cer. Isto fez-se porque se começou a per-
ceber que quanto mais pequena fosse a 
coroa do ananás, melhor seria o enchi-
mento na parte superior do fruto”, faz sa-
ber José Dâmaso. 

Um fruto assim não surge por acaso, 
mas porque é sujeito a métodos selecio-
nados de produção que, em dois anos, é 
dividida por três fases, utilizando ferti-
lizantes orgânicos e tendo regas e tem-

peraturas rigorosas, sem esquecer a an-
tiga técnica do fumo. 

 “A técnica do fumo foi descoberta por 
acidente nos inícios da produção aqui na 
ilha, em meados do século XIX. Na altu-
ra, um produtor quis aquecer as estufas 
durante o Inverno e utilizou um sistema 
de salamandra ligado a uma tubagem, que 
permitia que o calor emanado aqueces-
se as estufas. Um dos tubos teve uma fis-
sura, libertou o fumo, e o que ao princípio 
pareceu ser uma grande desgraça, acabou 
por ser uma bênção porque se percebeu 
que o fumo provocava a floração”, recor-
da o responsável. 

O próximo passo é levar mais longe a 
visão sustentável e ecológica da Boa Fru-

do o condão que a estratégia tem no que 
toca a promover “a economia circular”. 

Todo o empenho colocado nesta fruta 
de qualidade superior tem um palco ex-
cecional para se dar a conhecer a outros 
mercados: o selo Marca Açores. 

“O selo da Marca Açores, que acaba por 
ser uma ótima ferramenta para unir to-
das as empresas da Região, foi uma van-
tagem para a Boa Fruta porque permi-
tiu-nos fazer parte de um conjunto de 
produtos de alta qualidade, que são os 
produtos dos Açores. Fazer parte do selo, 
para determinados produtos, permitiu-
nos entrar em novos mercados porque já 
tínhamos o reconhecimento de qualida-
de”, reporta José Dâmaso. 

Especialmente no caso da banana, refe-
re ainda, quando recebeu a certificação de 
origem, “acabou por se diferenciar” das de-
mais por se mostrar aos potenciais consu-
midores como “uma banana dos Açores”. 

“Integrar a Marca Açores permite-nos 
também estar em determinados eventos a 
comunicar o nosso produto em conjunto 
com outras empresas, numa sinergia de vá-
rios produtos dos Açores que, quando todos 
juntos, vendem muito mais “, conclui. ♦ 

Boa Fruta  Empresa familiar tem o ananás como produto-estrela e aposta, hoje, numa visão 
inovadora, ecológica e sustentável.  Com o selo de origem juntou-se ao lote de produtos com qualidade 
reconhecida e chamou a atenção de novos mercados

ta, aproveitando o que antes seria consi-
derado desperdício. 

“A Boa Fruta já desenvolveu um pro-
jeto de investigação para a utilização da 
fibra da folha do ananás dos Açores. O 
que se conseguiu foi arranjar um apro-
veitamento para um material que era à 
partida resíduo e agora vai ser utilizado 
para a criação de um eco-compósito, que 
nos permite ter um material que possa 
ser trabalhado para a criação de mobi-
liário de interior, exterior e peças de de-
coração”, revela o responsável, salientan-

BOA FRUTA - PROMOÇÃO, PROD.  
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